


 

 
 
 

 
คําส่ังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ที่    ๑ / ๒๕๕๒ 

เร่ือง  กลไกการแกไขปญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร ๕ ร้ัวปองกัน 

************************** 

 
เพ่ือใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ๕ ร้ัวปองกันปญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงคในการลดปญหายาเสพติดทั่วประเทศ ขจัดความ

เดอืดรอนของประชาชน 
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.

๒๕๑๙ ประกอบกับมติคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในคราวประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ และคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๘๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ เร่ือง         
ยุทธศาสตรและกลไกการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จึงออกคําส่ังจัดตั้งกลไกรองรับ

ยุทธศาสตร ดังตอไปนี้ 
๑. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ รับผิดชอบในการกํากับ ติดตาม และประสานการปฏิบัติในแตละมาตรการ รวม ๗ 

อนุกรรมการ ดังนี้ 
๑.๑ คณะอนุกรรมการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 
๑.๒ คณะอนุกรรมการเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน ประชาสังคม 
๑.๓ คณะอนุกรรมการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
๑.๔ คณะอนุกรรมการแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
๑.๕ คณะอนุกรรมการสงเสริมความเขมแข็งครอบครัว  
๑.๖ คณะอนุกรรมการปราบปรามยาเสพติด 
๑.๗ คณะอนุกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

โดยมีองคประกอบ อํานาจหนาที่ ตามผนวก ก - ช 
๒. จัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดระดับตางๆ ดังนี้ 

๒.๑ กลไกในระดับภารกิจ ใหกระทรวง กรม และหนวยงาน จัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะ    

ยาเสพติดในระดับกระทรวง กรม และหนวยงาน เรียกโดยยอวา ศตส. (ตัวยอของกระทรวง กรม หรือ

หนวยงาน) โดยมีโครงสราง องคประกอบ และอํานาจหนาที่ ตามความเหมาะสม และใหรายงานผลการจัดตั้ง

ศูนยปฏิบัติการ ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดทราบ 
 
 
         /๒.๒ กลไก... 
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๒.๒ กลไกในระดับภาค ใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดกองทัพภาค/กอง

อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑-๔ (ศตส.ทภ./กอ.รมน.ภาค ๑-๔) รับผิดชอบในการประสานงาน

หนวยงานระดับภาค และสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีแมทัพภาค/ผอ.รมน.ภาค ๑-๔ เปน

ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค เปนที่ปรึกษา ทั้งนี้ โครงสราง 

องคประกอบ อํานาจหนาที่ ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการศูนยเห็นสมควร และใหรายงานผลการจัดตั้งศูนย

ปฏิบัติการ ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดทราบ 
๒.๓ กลไกระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

๒.๓.๑  ศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัด เรียกโดยยอวา ศตส.จ. เปนกลไก

บูรณาการการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัด  
๒.๓.๒ ศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา ศตส.กทม. 

เปนกลไกบูรณาการการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
๒.๓.๓ ศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดอําเภอ เรียกโดยยอวา ศตส.อ. เปนกลไก

บูรณาการการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อําเภอ  
๒.๓.๔  ศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดเขต เรียกโดยยอวา ศตส.ข. เปนกลไก

บูรณาการการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่เขต  
๒.๓.๕  ศูนยประสานงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ศปส.อปท.) เปนกลไกประสานงานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ  
โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ตามผนวก ซ-ฏ 
 ๒.๔ สําหรับโครงสรางงานอํานวยการดานยาเสพติดของจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการ

จังหวัด/ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะ ผอ.ศตส.จ./ผอ.รมน.จว. และ ผอ.ศตส.กทม./ผอ.รมน.กทม. 

บูรณาการฝายอํานวยการของ ศตส.จ./กทม. กับ กอ.รมน.จว./กทม.  

๓. กําหนดใหมีกลไกการติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิของรฐับาล 

โดยรายงานใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ทุก ๓ เดือน ดังนี้ 
๓.๑ ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี กํากับ ตรวจราชการในภาพรวมและทุกโครงการหลักที่

เก่ียวของ 
๓.๒ ให ศตส.กระทรวง กรม และหนวยงาน จัดใหมีกลไกการกํากับ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานใน

ภารกิจที่รับผิดชอบ 
๔. การรายงาน 
 ๔.๑. ให ศตส.จ./กอ.รมน.จว. ศตส.กทม./กอ.รมน.กทม. รายงานผลการปฏิบัติงานมายัง ศตส.มท. 

กอ.รมน. (ศปป.๑) และสําเนาแจง สํานักงาน ปปส.กทม./ภาค ทราบ เพ่ือเปนการประสานงานในทางปฏิบัติ

อีกทางหนึ่ง 
 ๔.๒ ให สํานักงาน ปปส.กทม./ภาค รวมกับหนวยงานในระดับภาค ประมวลและจัดทําสรุปรายงานผล

ในระดับภาค มายัง กอ.รมน. (ศปป.๑)  
          /๔.๓ ให ศตส.... 
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 ๔.๓ ให ศตส.กระทรวง กรม และหนวยงาน รวบรวมผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด มายัง 

กอ.รมน. (ศปป.๑)  
ทั้งนี้ ภายในวงรอบที่กําหนด ตามผนวก ฐ เวนแตกรณีมีเหตุการณสําคัญ/เรงดวน ใหรายงาน กอ.รมน. (ศปป.

๑) ทราบโดยทันที 

ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 

ส่ัง  ณ  วนัที่   ๓  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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ผนวกแนบทาย คําส่ังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ ๑/๒๕๕๒ ลงวันที่  ๓ เมษายน ๒๕๕๒ 

ผนวก ก : คณะอนุกรรมการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 

มีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
๑. องคประกอบ 
 ๑.๑ ผูบัญชาการทหารสูงสุด     ประธานอนุกรรมการ 

๑.๒ เสนาธิการทหาร      รองประธานอนุกรรมการ 

๑.๓ เสนาธิการทหารบก      รองประธานอนุกรรมการ 

๑.๔ เสนาธิการทหารเรือ      รองประธานอนุกรรมการ 

๑.๕ เสนาธิการทหารอากาศ     รองประธานอนุกรรมการ 

๑.๖ ผูแทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อนุกรรมการ 
๑.๗ ผูแทนสาํนักงาน ป.ป.ส.     อนุกรรมการ 

๑.๘ ผูแทนกรมศุลกากร      อนุกรรมการ 

๑.๙ ผูแทนศนูยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพตดิ  อนุกรรมการ 

      กระทรวงมหาดไทย 

๑.๑๐ ผูแทนศูนยตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดกองทัพบก   อนุกรรมการ 

        (ศตส.ทบ.)    

๑.๑๑ ผูแทนศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติด  อนุกรรมการ 

        กองทัพเรือ  (ศ.ปป.ส.ทร.) 

๑.๑๒ ผูแทนศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด อนุกรรมการ 

        กองทัพอากาศ  (ศอ.ปส.ทอ.) 

๑.๑๓ ผูแทนกรมขาวทหาร     อนุกรรมการ 

        (ฝขว.ศตส.กองทัพไทย) 

๑.๑๔ ผูแทนกรมกิจการพลเรือนทหาร    อนุกรรมการ 

        (ฝกร.ศตส.กองทัพไทย) 

๑.๑๕ ผูแทนกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพตดิ  อนุกรรมการ 

๑.๑๖ ผูแทนกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน   อนุกรรมการ 

๑.๑๗ ผูแทนสํานักงานตรวจคนเขาเมือง    อนุกรรมการ 

๑.๑๘ เจากรมยุทธการทหาร     อนุกรรมการและ 

        เลขานุการ 

๑.๑๙ ผูอํานวยการสํานักปฏิบัติการ  กรมยุทธการทหาร  อนุกรรมการและ 

               ผูชวยเลขานุการรวม 

๑.๒๐ ผูอํานวยการสํานักปราบปรามยาเสพติด    อนุกรรมการและ 

        สํานักงาน ป.ป.ส.             ผูชวยเลขานุการรวม 

     
        /๑.๒๑ ผูอํานวยการ... 
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๑.๒๑ ผูอํานวยการสวนแผนงานและงบประมาณ   อนุกรรมการและ 

        สํานักยุทธศาสตร  สํานักงาน  ป.ป.ส.   ผูชวยเลขานุการรวม 

๑.๒๒ ผูอํานวยการกองปฏิบัติการทางทหารที่มิใชสงคราม  อนุกรรมการและ 

        สํานักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร   ผูชวยเลขานุการรวม 

๑.๒๓ ผูอํานวยการกองแผนและโครงการ    อนุกรรมการและ 

        สํานักนโยบายและแผน  กรมยุทธการทหาร   ผูชวยเลขานุการรวม 

 

๒. อํานาจหนาที่ 

๒.๑ ประเมินสถานการณ  รูปแบบ  วิธีการนําเขายาเสพติดตามแนวชายแดน 

๒.๒ จัดทําแผนยุทธการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนแบบบูรณาการ 

๒.๓ จัดกลไกการบริหารจัดการการดําเนินงานสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๒.๔ ใหแนวทาง  แนวการปฏิบัติ และบูรณาการแผน งบประมาณ และการดําเนินการสกัดกั้น     

ยาเสพติดในพ้ืนที่ชายแดน  ทั้งการเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน การสกัดกั้นโดย

กองกําลังชายแดน 

๒.๕ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ผลลัพธและผลกระทบจากการดําเนิน              

ยุทธศาสตรและมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน  รวมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

๒.๖ ส่ังการใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติการ และเสนอแนะมาตรการการดําเนินงานตอ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

(ศูนยประสานการปฏิบัติที่ ๑)  

๒.๗ ใหคําปรึกษา แนะนําสนับสนุนและแกไขอุปสรรค ปญหา ขอขัดของในการดําเนนิงานของ

หนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ ในการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 

๒.๘ ตั้งคณะทํางาน หรือ มอบหมายเจาหนาที่ปฏิบัติภารกิจของอนุกรรมการ หรือเชิญ

หนวยงาน  องคกร  บุคคลที่เก่ียวของ เขารวมประชุมตามสถานการณ 

๒.๙ รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามวงรอบ

ที่กําหนด 

๒.๑๐ ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเพื่อสนับสนุนมาตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือประธานกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด 
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ผนวก ข : คณะอนุกรรมการเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน ประชาสังคม 
มีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
๑. องคประกอบ 
 ๑.๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย    ที่ปรึกษา 

 ๑.๒ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย   ที่ปรึกษา 
 ๑.๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทย     ประธานอนุกรรมการ 

๑.๔ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย     รองประธานอนุกรรมการ 
      หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการความมั่นคงภายใน  
๑.๕ หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย   อนุกรรมการ 
๑.๖ อธิบดีกรมการปกครอง     อนุกรรมการ 
๑.๗ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน     อนุกรรมการ 
๑.๘ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   อนุกรรมการ 
๑.๙ ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย อนุกรรมการ 
๑.๑๐ ผูแทนกระทรวงแรงงาน     อนุกรรมการ 
๑.๑๑ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข     อนุกรรมการ  
๑.๑๒ ผูแทนกรุงเทพมหานคร     อนุกรรมการ 
๑.๑๓ ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ     อนุกรรมการ 
๑.๑๔ ผูแทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อนุกรรมการ 
๑.๑๕ ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ส.     อนุกรรมการ 
๑.๑๖ ผูแทนศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดกองทัพไทย อนุกรรมการ 
๑.๑๗ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  อนุกรรมการ 
๑.๑๘ ผูอํานวยการสํานักงานชุมชนพอเพียง   อนุกรรมการ 
        สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

๑.๑๙ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน/   อนุกรรมการ 
        หัวหนาสํานักงาน ศตส.มท. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๑.๒๐ ผูแทนมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย    อนุกรรมการ 
๑.๒๑ ผูอํานวยการสํานักอํานวยการอาสารักษาดินแดน  อนุกรรมการและ 
        กรมการปกครอง      เลขานุการรวม 

๑.๒๒ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน อนุกรรมการและ 
        กรมการพัฒนาชุมชน     เลขานุการรวม 
๑.๒๓ ผูอํานวยการสํานกัสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  อนุกรรมการและ 
        และการมีสวนรวม กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  เลขานุการรวม 
๑.๒๔ ผูอํานวยการสวนกิจการพิเศษ/     อนุกรรมการและ 
        รองหัวหนาสํานักงาน ศตส.มท.    ผูชวยเลขานุการ 
        สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย     

          /๒. อํานาจหนาที่... 



 - ๗ -

 
 ๒. อํานาจหนาที่  

๒.๑ วางระบบขอมูลสถานการณและเกณฑการประเมินศักยภาพความเขมแข็งของหมูบาน/

ชุมชน ในการเฝาระวังและปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
๒.๒ ใหแนวทาง แนวการปฏิบัติ และบูรณาการแผนงบประมาณการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชน เพ่ือการพัฒนาและเอาชนะยาเสพติดอยางย่ังยืน (โครงการกองทุนแม

ของแผนดิน)  
๒.๓ บูรณาการการแกไขปญหายาเสพติดกับแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาในระดับราก

แกว 
๒.๔ ใหแนวทางการแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชนที่ยังมีปญหาหลงเหลืออยูและ

สถาปนาความมั่นคงและสรางความยั่งยืน ในการเอาชนะยาเสพติดอยางย่ังยืน 
๒.๕ สงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรประชาชน และองคกรชุมชนเฝา

ระวังและแกไขปญหายาเสพติด 
๒.๖ สงเสริมหมูบาน/ชุมชนตนแบบเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด และสรางเครือขายชุมชนให

เปนศูนยเรียนรูชุมชน 
๒.๗ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ผลลัพธและผลกระทบในการพัฒนาความ

เขมแข็งของหมูบาน/ชุมชน เพ่ือการพัฒนาและเอาชนะยาเสพติดอยางย่ังยืน 
๒.๘ ใหคําปรึกษา แนะนําสนับสนุนและแกไขอุปสรรค ปญหา ขอขัดของในการดําเนินงานของ

หนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ ในการเสริมสรางการมีสวนรวมของครอบชุมชน ประชาสังคม 
๒.๙ ตั้งคณะทํางาน หรือ มอบหมายเจาหนาที่ปฏิบัติภารกิจของอนุกรรมการ หรือเชิญ

หนวยงาน  องคกร  บุคคลที่เก่ียวของ เขารวมประชุมตามสถานการณ 

๒ .๑๐  รายงานผลการปฏิบัติ ง านตอศูนยป ฏิบัติ การตอ สู เ พ่ือ เอาชนะยา เสพติด

กระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามวงรอบที่กําหนด 

๒.๑๑ ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเพื่อสนับสนุนมาตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือประธานกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด 
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ผนวก ค : คณะอนุกรรมการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
มีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
๑. องคประกอบ 
 ๑.๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย    ที่ปรึกษา 

๑.๒ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย   ที่ปรึกษา 
 ๑.๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทย     ประธานอนุกรรมการ 

๑.๔ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย     รองประธานอนุกรรมการ 
      หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการความมั่นคงภายใน  
๑.๕ หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย   อนุกรรมการ 
๑.๖ อธิบดีกรมการปกครอง     อนุกรรมการ 
๑.๗ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน     อนุกรรมการ 
๑.๘ อธิบดีกรมคุมประพฤติ     อนุกรรมการ 
๑.๙ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ     อนุกรรมการ 
๑.๑๐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง    อนุกรรมการ 
๑.๑๑ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   อนุกรรมการ 
๑.๑๒ อธิบดีกรมสรรพสามิต     อนุกรรมการ 
๑.๑๓ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   อนุกรรมการ 
๑.๑๔ ผูบัญชาการกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด อนุกรรมการ 
๑.๑๕ ผูบังคับกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก  อนุกรรมการ 
        เยาวชน และสตรี  
๑.๑๖ ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  อนุกรรมการ  
        กระทรวงศึกษาธิการ 
๑.๑๗ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน/   อนุกรรมการ 
        หัวหนาสํานักงาน ศตส.มท.  
        สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๑.๑๘ ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อนุกรรมการ 
๑.๑๙ ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม     อนุกรรมการ 
๑.๒๐ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข    อนุกรรมการ 
๑.๒๑ ผูแทนกรุงเทพมหานคร     อนุกรรมการ 
๑.๒๒ ผูแทนกองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร อนุกรรมการ 
๑.๒๓ ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ส.     อนุกรรมการ 
๑.๒๔ ผูแทนศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดกองทัพไทย อนุกรรมการ 
๑.๒๕ ผูอํานวยการสํานักการสอบสวนและนิติการ   อนุกรรมการและ 
        กรมการปกครอง      เลขานุการรวม 
 
       /๑.๒๖ ผูอํานวยการ... 
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๑.๒๖ ผูอํานวยการสํานักอํานวยการอาสารักษาดินแดน  อนุกรรมการและ 
        กรมการปกครอง      เลขานุการรวม 
๑.๒๗ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน อนุกรรมการและ 
        กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน     เลขานุการรวม 
๑.๒๘ ผูอํานวยการสวนกิจการพิเศษ/     อนุกรรมการและ 
        รองหัวหนาสํานักงาน ศตส.มท.    ผูชวยเลขานุการรวม 
        สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๑.๒๙ ผูอํานวยการสวนปฏิบัติการพิเศษ/    อนุกรรมการและ 
        รองหัวหนาสํานักงาน ศตส.มท.    ผูชวยเลขานุการรวม 
         สํานักอํานวยการอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง    
 

๒. อํานาจหนาที่ 
๒.๑ กําหนดแนวทาง แนวปฏิบัติในการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
๒.๒ วางระบบ กลไกการเฝาระวังปญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ ประเมินสถานการณ

และการดําเนินงานยาเสพติดระดับพื้นที่ จังหวัด อําเภอ/เขต รวมทั้ง ปจจัยเสี่ยงที่เก่ียวเนื่องและนําไปสูการเสพ

ติดยาเสพติด 
๒.๓ กํากับ ติดตามการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบาย มาตรการและ

แผนปฏิบัติการที่ประธาน คณะกรรมการ ป.ป.ส. กําหนด 
๒.๔ บูรณาการแผน งบประมาณ และการดําเนินงานทุกดานของหนวยงานตางๆลงสูพ้ืนที่ 
๒.๕ ใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน และแกไขอุปสรรค ปญหา ขอขัดของในการดําเนินงาน

ของหนวยงานตางๆที่เก่ียวของ ในการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
๒.๖ ตั้งคณะทํางาน หรือ มอบหมายเจาหนาที่ปฏิบัติภารกิจของอนุกรรมการ หรือเชิญ

หนวยงาน  องคกร  บุคคลที่เก่ียวของ เขารวมประชุมตามสถานการณ 

๒ .๗  รายงานผลการปฏิบั ติ ง านต อศู นยป ฏิบั ติ ก ารต อ สู เ พ่ื อ เอาชนะยา เสพติด

กระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามวงรอบที่กําหนด 

๒.๘ ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเพื่อสนับสนุนมาตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือประธานกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด 
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ผนวก ง :  คณะอนุกรรมการแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
มีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
๑. องคประกอบ 
 ๑.๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ    ที่ปรึกษา         
 ๑.๒ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     ประธานอนุกรรมการ 

๑.๓ หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   รองประธานอนุกรรมการ   
๑.๔ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อนุกรรมการ 
๑.๕ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    อนุกรรมการ 
๑.๖ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา     อนุกรรมการ 
๑.๗ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม   อนุกรรมการ 

               การศึกษาเอกชน 
๑.๘ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ  อนุกรรมการ 
       และการศึกษาตามอัธยาศัย  
๑.๙ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน    อนุกรรมการ 
๑.๑๐ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป    อนุกรรมการ 

                  กรมศิลปากร 
๑.๑๑ อธิการบดีสถาบันพลศึกษา     อนุกรรมการ 
        กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  
๑.๑๒ ผูแทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อนุกรรมการ 
๑.๑๓ ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ส.       อนุกรรมการ 
๑.๑๔ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  อนุกรรมการ 
๑.๑๕ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร   อนุกรรมการ 
๑.๑๖ ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ    อนุกรรมการและ 
        สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    เลขานุการรวม 
๑.๑๗ ผูอํานวยการสํานักวิชาการ      อนุกรรมการและ 

                  คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    เลขานุการรวม 
๑.๑๘ ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ      อนุกรรมการและ 

                 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา    เลขานุการรวม 
๑.๑๙ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  อนุกรรมการและ 

                สํานักงาน ป.ป.ส.           เลขานุการรวม 
 
๒. อํานาจหนาที่  

๒.๑ วิเคราะหสถานการณปญหายาเสพติดในสถานศึกษาและปจจัยเสี่ยงที่นําไปสูปญหายาเสพติด 

รวมทั้งวางระบบขอมูลปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
 
         /๒.๒ กําหนด... 



 - ๑๑ -

 
 ๒.๒ กําหนดแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาให

สอดคลองกับยุทธศาสตรการแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล  
 ๒.๓ จัดกลไกการบริหารจัดการและอํานวยการปองกันปญหายาเสพติดในสถานศึกษาแบบ

บูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๔ ผลักดันใหเกิดการเฝาระวัง คนหา คัดกรอง ดูแลชวยเหลือกลุมเสี่ยง และกลุมที่เก่ียวของ

กับยาเสพติดในสถานศึกษาใหไดรับการแกไขอยางเหมาะสม 
 ๒.๕ ผลักดันใหเกิดการรณรงค ประชาสัมพันธใหสาธารณชนเกิดความเขาใจ ความตระหนัก 

และเห็นความสําคัญของการลดปจจัยเสี่ยงและเพิ่มปจจัยบวกเพื่อปองกันยาเสพติด 
 ๒.๖ ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริมสนับสนุน และแกไขอุปสรรคปญหาขอขัดของของหนวยงาน

ตางๆ ในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 ๒.๗ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 
๒.๘ ตั้งคณะทํางาน หรือ มอบหมายเจาหนาที่ปฏิบัติภารกิจของอนุกรรมการ หรือเชิญ

หนวยงาน  องคกร  บุคคลที่เก่ียวของ เขารวมประชุมตามสถานการณ 

๒.๙ รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามวงรอบ

ที่กําหนด 

๒.๑๐ ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเพื่อสนับสนุนมาตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือประธานกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๒ -

ผนวก จ : คณะอนุกรรมการสงเสริมความเขมแข็งครอบครัว  
มีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
๑. องคประกอบ 
 ๑.๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ   ที่ปรึกษา 

      ความมั่นคงของมนุษย              
๑.๒ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ประธานอนุกรรมการ 
๑.๓ ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   รองประธานอนุกรรมการ           
๑.๔ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน      อนุกรรมการ 
๑.๕ อธิบดีกรมคุมประพฤติ     อนุกรรมการ 
๑.๖ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    อนุกรรมการ 
๑.๗ อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน   อนุกรรมการ 
๑.๘ อธิบดีกรมราชทัณฑ      อนุกรรมการ 
๑.๙ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน    อนุกรรมการ 
๑.๑๐ อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง   อนุกรรมการ  
๑.๑๑ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อนุกรรมการ 
๑.๑๒ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    อนุกรรมการ 
๑.๑๓ ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ส.     อนุกรรมการ 
๑.๑๔ ผูแทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อนุกรรมการ 
๑.๑๕ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ  อนุกรรมการ 
        และการศึกษาตามอัธยาศัย  
๑.๑๖ ผูแทนศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด   อนุกรรมการ 
        กระทรวงมหาดไทย   
๑.๑๗ ผูแทนศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด   อนุกรรมการ 
        กระทรวงสาธารณสุข   
๑.๑๘ ผูแทนปลัดกรุงเทพมหานคร     อนุกรรมการ 
๑.๑๙ ผูแทนมูลนิธิเครือขายครอบครัว    อนุกรรมการ 
๑.๒๐ ผูแทนมูลนิธิเพ่ือนหญิง     อนุกรรมการ 
๑.๒๑ รองผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อนุกรรมการและ 

         เลขานุการ 
๑.๒๒ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร    อนุกรรมการและ 
        สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ  ผูชวยเลขานุการรวม       
        ความมั่นคงของมนุษย        
๑.๒๓ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว    อนุกรรมการและ 
        สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    ผูชวยเลขานุการรวม 
        กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย     
        /๑.๒๔ ผูอํานวยการ... 
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๑.๒๔  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการปองกัน    อนุกรรมการและ 
         และแกไขปญหายาเสพติด  สํานักงาน ป.ป.ส.  ผูชวยเลขานุการรวม 

         
๒. อํานาจหนาที่  

๒.๑ กําหนดแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยใชสถาบันครอบครัว

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล  
๒.๒ บูรณาการการสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวใหมีความเขมแข็งเพ่ือปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด  
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนใหมีการดําเนินงานดานการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งแก

สถาบันครอบครัวเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
๒.๔ ติดตามผลการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวใหมีความเขมแข็งเพ่ือ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
๒.๕ เผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนเกิดความเขาใจ ความตระหนัก และเห็น

ความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของสถาบันครอบครัวเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
๒.๖ ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริมสนับสนุน และแกไขอุปสรรคปญหาขอขัดของของหนวยงาน

ตางๆ ในการดําเนินการสงเสริมความเขมแข็งของครอบครัว 
๒.๗ ตั้งคณะทํางาน หรือ มอบหมายเจาหนาที่ปฏิบัติภารกิจของอนุกรรมการ หรือเชิญ

หนวยงาน  องคกร  บุคคลที่เก่ียวของ เขารวมประชุมตามสถานการณ 

๒.๘ รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามวงรอบ

ที่กําหนด 

๒.๙ ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเพื่อสนับสนุนมาตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือประธานกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๔ -

ผนวก ฉ : คณะอนุกรรมการปราบปรามยาเสพติด 
มีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
๑. องคประกอบ 
 ๑.๑  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ     ประธานอนุกรรมการ 
 ๑.๒  รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ที่ไดรับมอบหมาย  รองประธานอนุกรรมการ 
 ๑.๓  ที่ปรึกษาการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  รองประธานอนุกรรมการ 
         สํานักงาน ป.ป.ส.  
 ๑.๔  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด    อนุกรรมการ 
 ๑.๕  ผูแทนกองบัญชาการกองทัพไทย    อนุกรรมการ 
 ๑.๖ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย     อนุกรรมการ 
 ๑.๗  ผูแทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อนุกรรมการ 
 ๑.๘  ผูแทนสํานักงาน ปปง.     อนุกรรมการ 
 ๑.๙  ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ท.     อนุกรรมการ 
 ๑.๑๑ ผูแทนกรมราชทัณฑ     อนุกรรมการ 
 ๑.๑๒ ผูแทนกรมสรรพากร     อนุกรรมการ 
 ๑.๑๐ ผูแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ    อนุกรรมการ 
 ๑.๑๓ ผูแทนกองบัญชาการตํารวจนครบาล   อนุกรรมการ 
 ๑.๑๔-๑.๒๒ ผูแทนตํารวจภูธรภาค ๑ - ๙    อนุกรรมการ 
 ๑.๒๓ ผูแทนศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต  อนุกรรมการ 
 ๑.๒๔ ผูแทนกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  อนุกรรมการ 
 ๑.๒๕ ผูแทนกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง   อนุกรรมการ 
 ๑.๒๖ ผูบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด   อนุกรรมการและ 
         เลขานุการ 
 ๑.๒๗ ผูอํานวยการสํานักปราบปรามยาเสพติด     อนุกรรมการและ 
         สํานักงาน ป.ป.ส.      ผูชวยเลขานุการรวม 
 ๑.๒๘ ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด  อนุกรรมการและ 
         สํานักงาน ป.ป.ส.      ผูชวยเลขานุการรวม 
 
๒.  อํานาจหนาที่  
 ๒.๑  ประเมินสถานการณดานการผลิตและการคายาเสพติด 
 ๒.๒  ใหแนวทาง  แนวการปฏิบัติ  ประสานและบูรณาการแผน  งบประมาณการดําเนินงาน

ดานการปราบปรามการผลิต  การคายาเสพติด  การขยายผล  การดําเนินการตามขอรองเรียนของประชาชน  

การสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ตอนใน  และการควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติด 
 ๒.๓  กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ผลลัพธและผลกระทบในดานการปราบปราม

ยาเสพติด 
/๒.๔  ให... 



 - ๑๕ -

 
๒.๔ ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริมสนับสนุน และแกไขอุปสรรคปญหาขอขัดของของหนวยงาน

ตางๆ ในการดําเนินการปราบปรามยาเสพติด 
๒.๕ ตั้งคณะทํางาน หรือ มอบหมายเจาหนาที่ปฏิบัติภารกิจของอนุกรรมการ หรือเชิญ

หนวยงาน  องคกร  บุคคลที่เก่ียวของ เขารวมประชุมตามสถานการณ 

๒.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามวงรอบ

ที่กําหนด 

๒.๗ ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเพื่อสนับสนุนมาตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือประธานกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด 
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ผนวก ช : คณะอนุกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
มีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
๑. องคประกอบ 
 ๑.๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข    ที่ปรึกษา  

๑.๒ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ประธานอนุกรรมการ 
 ๑.๓ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ไดรับมอบหมาย   อนุกรรมการ 
 ๑.๔ อธิบดีกรมการปกครอง      อนุกรรมการ 

๑.๕ อธิบดีกรมการแพทย      อนุกรรมการ 
 ๑.๖ อธิบดีกรมคุมประพฤติ      อนุกรรมการ 
 ๑.๗ อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน     อนุกรรมการ 
 ๑.๘ อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน    อนุกรรมการ 
 ๑.๙ อธิบดีกรมราชทัณฑ      อนุกรรมการ 

๑.๑๐ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     อนุกรรมการ 
 ๑.๑๑ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน    อนุกรรมการ 

๑.๑๒ อธิบดีกรมสุขภาพจิต      อนุกรรมการ 
๑.๑๓ ผูแทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อนุกรรมการ 
๑.๑๔ ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   อนุกรรมการ 

 ๑.๑๕ ผูแทนกองบัญชากองทัพไทย    อนุกรรมการ 
 ๑.๑๖ ผูแทนกรมแพทยทหารบก     อนุกรรมการ 
 ๑.๑๗ ผูแทนกรมแพทยทหารเรือ     อนุกรรมการ 
 ๑.๑๘ ผูแทนกรมแพทยทหารอากาศ    อนุกรรมการ 

๑.๑๙ ผูแทนสํานักงบประมาณ     อนุกรรมการ 
๑.๒๐ ผูแทนศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด  อนุกรรมการ 

                กระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.) 
๑.๒๑ ผูแทนศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเพ่ือเอาชนะยาเสพติด อนุกรรมการ 

               กรุงเทพมหานคร (ศตส.กทม.) 
๑.๒๒ ผูแทนสํานักประสานงานกลางองคการภาคเอกชนตอตาน อนุกรรมการ 

                  ยาเสพติด (ส.อ.ส.) 
 ๑.๒๓ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน    อนุกรรมการและ 

         รองอธิบดีกรมการแพทย     เลขานุการ 
 ๑.๒๔ ผูอํานวยการสถาบันธัญญารักษ    อนุกรรมการและ 
        กรมการแพทย      ผูชวยเลขานุการรวม 

 ๑.๒๕ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการปองกัน    อนุกรรมการและ            
         และแกไขปญหายาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส.  ผูชวยเลขานุการรวม 

   
/๒. อํานาจหนาที่... 
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๒. อํานาจหนาที่  
 ๒.๑ ประเมินสถานการณการติดยาเสพติด ปจจัยที่เก่ียวของ การพัฒนาระบบขอมูลผูเสพ/ผู

ติดยาเสพติด เพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตอง ทันตอการใชงาน 
 ๒.๒ กําหนดแนวทางการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพติดใหมี

ประสิทธิภาพทุกระบบ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพในการปฏิบัติ 
 ๒.๓ กําหนดแนวทางและผลักดันใหเกิดการติดตาม ดูแล ผูเสพ/ผูติดยาเสพติดที่ผานการ

บําบัดรักษาในทุกระบบ โดยผูประสานพลังแผนดิน และกลุมอาสาสมัครตางๆ รวมทั้งแนวทางการฟนฟู

สมรรถภาพทั้งดานจิตใจ แรงงานและอาชีพใหผูผานการบําบัดรักษาสามารถชวยเหลือ ดูแล และพ่ึงพาตนเอง 
 ๒.๔ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ผลลัพธและผลกระทบในการดําเนินงาน

บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 
 ๒.๕ กําหนดแนวทางการปฏิบัติ และบูรณาการแผนงบประมาณ การดําเนินดานการ

บําบัดรักษาทุกระบบทั้งระบบสมัครใจ ระบบบังคับบําบัด และระบบตองโทษ ใหเกิดความเชื่อมโยงประสาน

สอดคลองกัน 
๒.๖ ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริมสนับสนุน และแกไขอุปสรรคปญหาขอขัดของของหนวยงาน

ตางๆ ในการดําเนินการบําบัดรักษา การฟนฟูสมรรถภาพ และการติดตามผูเสพ/ผูติดยาเสพติดทุกระบบ 
๒.๗ ตั้งคณะทํางาน หรือ มอบหมายเจาหนาที่ปฏิบัติภารกิจของอนุกรรมการ หรือเชิญ

หนวยงาน  องคกร  บุคคลที่เก่ียวของ เขารวมประชุมตามสถานการณ 

๒.๘ รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามวงรอบ

ที่กําหนด 

๒.๙ ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเพื่อสนับสนุนมาตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือประธานกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด 
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ผนวก ซ : ศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัด  
มีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
๑. องคประกอบ 
 ๑.๑ อัยการจังหวัด      ที่ปรึกษา 
 ๑.๒ ผูวาราชการจังหวัด/ผูอํานวยการรักษาความมั่นคง  ผูอํานวยการ 

      ภายในจังหวัด 
 ๑.๓ รองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบหมาย   รองผูอํานวยการ 
 ๑.๔ ผูบงัคับการตํารวจภูธรจังหวัด    รองผูอํานวยการ 

๑.๕ รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด  รองผูอํานวยการ 
 ๑.๖ ปลัดจังหวัด       กรรมการ 
 ๑.๗ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด    กรรมการ 
 ๑.๘ หัวหนาสํานักงานจังหวัด     กรรมการ 
 ๑.๙ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด    กรรมการ 
 ๑.๑๐ นายกเทศมนตรีนครในพื้นที่จังหวัด   กรรมการ 
 ๑.๑๑ นายกเทศมนตรีเมืองในพื้นที่จังหวัด   กรรมการ 

๑.๑๒ ทองถ่ินจังหวัด      กรรมการ 
 ๑.๑๓ พัฒนาการจังหวัด      กรรมการ 
 ๑.๑๔ แรงงานจังหวัด      กรรมการ 
 ๑.๑๕ สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด   กรรมการ 
 ๑.๑๖ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  กรรมการ 
 ๑.๑๗ ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัด    กรรมการ 
 ๑.๑๘ ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤตจิังหวัด   กรรมการ 
 ๑.๑๙ ประชาสัมพันธจังหวัด     กรรมการ 
 ๑.๒๐ ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปราม  กรรมการ 
         ยาเสพติดภาค 
 ๑.๒๑ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต  กรรมการ 
         ในพื้นที่จังหวัด 

๑.๒๒ ประธานชมรมพลังแผนดินทองถ่ินทองที่   กรรมการ 
          สามัคคีจังหวัด 
 ๑.๒๓ ผูแทนสวนราชการ หนวยงานภาคเอกชน   กรรมการ 
         หรือองคกรภาคประชาชนที่เก่ียวของ 
         (ที่ผูอํานวยการเห็นสมควร) 
 ๑.๒๔ หัวหนาสํานักงาน ศตส.จ.     กรรมการและ 
         เลขานุการ 
 
         /๑.๒๕ ผูกํากับการ... 
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 ๑.๒๕ ผูกํากับการอํานวยการตํารวจภูธรจังหวัด   กรรมการและ 
         ผูชวยเลขานุการรวม 
 ๑.๒๖ เจาหนาที่ที่ทําการปกครองจังหวัดที่ไดรับมอบหมาย  กรรมการและ 
          ผูชวยเลขานุการรวม 
 ๑.๒๗ เจาหนาที่สํานักงานจังหวัดที่ไดรับมอบหมาย  กรรมการและ 
         ผูชวยเลขานุการรวม 
 ๑.๒๘ ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค ที่ไดรับมอบหมาย  กรรมการและ 
                 ผูชวยเลขานุการรวม 
 
๒. อํานาจหนาที่ 
 ๒.๑ จัดวางระบบขอมูลขาวสารดานการเฝาระวังยาเสพติด ติดตามและประเมินสถานการณ

ปญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดและปญหาที่เก่ียวเนื่อง 
 ๒.๒ จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการตางๆ เพ่ือแกไขปญหายาเสพติดและปญหา

พ้ืนฐานที่เก่ียวเนื่องกับปญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด รองรับแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดที่กําหนด

ข้ึน โดยรวมกับสวนราชการ หนวยงานภาคเอกชน หรือองคกรภาคประชาชนที่เก่ียวของ 
 ๒.๓ ส่ังการหรือมอบหมายใหสวนราชการและหนวยงานในพื้นที่จังหวัดดําเนินการในลักษณะ

บูรณาการทั้งแผนงาน งบประมาณและการปฏิบัติ ของทุกสวนราชการ เพ่ือการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

เปนไปอยางมีเอกภาพ 
 ๒.๔ อํานวยการ ประสาน เรงรัด ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัด ของสวนราชการ ศตส.อ. ศปส.อปท. หนวยงานภาคเอกชนและองคกร

ภาคประชาชนที่เก่ียวของ 
 ๒.๕ จัดใหมีกิจกรรมรณรงคปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดและกลุมเสี่ยงตางๆ  

๒.๖ จัดใหมีการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในพื้นที่อยางเพียงพอ 

โดยเฉพาะการติดตาม ชวยเหลือ ดูแลผูเสพ/ผูติดยาเสพติดหลังผานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ ใหมี

อาชีพ มีงานทํา และกลับไปใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข 
 ๒.๗ กําหนดเปาหมายในการปราบปรามและจัดชุดเฉพาะกิจเขาปฏิบัติการในพ้ืนที่เปาหมาย

หรือเสริมการปฏิบัติตามที่ไดรับการรองขอ 
 ๒.๘ ประสานการปฏิบัติกับกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ตํารวจภูธรภาค และ

สวนราชการที่เก่ียวของในการบังคับใชกฎหมาย เพ่ือใหเกิดผลในการปราบปราม สืบสวนขยายผล ตรวจยึด

ทรัพยสิน และทําลายเครือขายยาเสพติด 
 ๒.๙ จัดชุดสืบสวนตรวจสอบขอเท็จจริงหรือคํารองเรียนของประชาชน และดําเนินการแกไขให

มีผลปฏิบัติอยางรวดเร็ว 
 ๒.๑๐ เสนอผูมีอํานาจหนาที่หรือประธานกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในการ

พิจารณาใหคุณใหโทษ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดและที่เก่ียวของ 
         /๒.๑๑ ติดตาม... 
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 ๒.๑๑ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัด และ

ใหคําแนะนําแกหนวยงาน องคกรเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน 
๒.๑๒ แตงตั้งคณะทํางานหรือเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติงานรับผิดชอบเปนการเฉพาะ ตามที่

เห็นสมควร หรือเชิญหนวยงาน  องคกร  บุคคลที่เก่ียวของ เขารวมประชุมตามสถานการณ 
๒.๑๓ รายงานผลการปฏิบัติงานและสถานการณปญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด ใหศูนย

ปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร (ศูนยประสานการปฏิบัติที่ ๑) ตามวงรอบที่กําหนด 
๒.๑๔ ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเพื่อสนับสนุนมาตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือประธานกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด 
 ๓. ใหมีสํานักงาน ศตส.จ. รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานของ ศตส.จ. โดยผูวาราชการจังหวัด/

ผอ.ศตส.จ. พิจารณาแตงตั้งหัวหนาสํานักงาน ศตส.จ. ตามที่เห็นสมควร และใหสวนราชการที่เก่ียวของจัด

เจาหนาที่มาปฏิบัติงานใน สํานักงาน ศตส.จ. ตามที่ ผอ.ศตส.จ. กําหนด  
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ผนวก ฌ : ศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร  
มีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
๑. องคประกอบ 
 ๑.๑  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร/ผูอํานวยการรักษาความมั่นคง ผูอํานวยการ 

       ภายในกรุงเทพมหานคร      
๑.๒  รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ที่ไดรับมอบหมาย  รองผูอํานวยการ 
๑.๓  ปลัดกรุงเทพมหานคร     รองผูอํานวยการ 
๑.๔  รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  กรรมการ         
๑.๕  รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม       กรรมการ 
๑.๖  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    กรรมการ      
๑.๗  อธิบดีกรมการแพทย     กรรมการ 
๑.๘  อธิบดีกรมคุมประพฤติ     กรรมการ 
๑.๙  อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน   กรรมการ 
๑.๑๐  อธิบดีกรมราชทัณฑ     กรรมการ 
๑.๑๑ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย                     กรรมการ 
๑.๑๒ ผูบัญชาการตํารวจนครบาล          กรรมการ 
๑.๑๓ ผูแทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ กรรมการ 
๑.๑๔  ผูแทนกองทัพภาคที่ ๑          กรรมการ 
๑.๑๕  ผูอํานวยการสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร  กรรมการ 
๑.๑๖  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  กรรมการ 
๑.๑๗  ผูอํานวยการสํานักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร  กรรมการ 
๑.๑๘  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร        กรรมการ 
๑.๑๙  ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล                กรรมการ 

  กรุงเทพมหานคร          
๑.๒๐  ผูอํานวยการสํานักวัฒนธรรม กีฬาและ                         กรรมการ 

  การทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร                              
๑.๒๑  ผูอํานวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร  กรรมการ 
๑.๒๒  ผูแทนสวนราชการ หนวยงานภาคเอกชน หรือ                กรรมการ                              

           องคกรภาคประชาชนที่เก่ียวของ                                                                                

          (ที่ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครเห็นสมควร)   
๑.๒๓ รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน    กรรมการและ 

                  กรุงเทพมหานคร (ฝายทหาร)      เลขานุการรวม 

๑.๒๔ ผูอํานวยการสํานักงาน ปปส.กทม.                              กรรมการและ  
                     เลขานุการรวม                              

    
        /๑.๒๕ รอง... 
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๑.๒๕ รองผูบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล    กรรมการและ  

                                                                                    เลขานุการรวม 
๑.๒๖ ผูแทนสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล   กรรมการและ 

           กรุงเทพมหานคร       เลขานุการรวม 
 ๑.๒๗ ผูอํานวยการกองปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด         กรรมการและ 
                  สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร                                เลขานุการรวม                         

๑.๒๘ รองหัวหนากลุมงานยุทธศาสตร กอ.รมน.กทม.  กรรมการและ 
                                                                          ผูชวยเลขานุการรวม 

๑.๒๙ รองหัวหนากลุมปฏิบัติการดานความมั่นคง กอ.รมน.กทม. กรรมการและ   
                                                                          ผูชวยเลขานุการรวม 

๑.๓๐  รองหัวหนากลุมงานกิจการมวลชน กอ.รมน.กทม.            กรรมการและ  
                                                                                     ผูชวยเลขานุการรวม 
 ๑.๓๑ ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตรและอํานวยการ               กรรมการและ 
                  สํานักงาน ปปส.กทม. สํานักงาน ป.ป.ส.                       ผูชวยเลขานุการรวม 
                                                                                                
๒. อํานาจหนาที่ 
 ๒.๑ บูรณาการการดําเนนิงานรวมกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร 
 ๒.๒ อํานวยการ ประสาน เรงรัดการแกไขปญหาการคาและแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร เพ่ือลดความเดือดรอนและผลกระทบตอชุมชนและสังคม รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นใหกับ

ประชาชน 
๒.๓ จัดวางระบบขอมูลขาวสารดานยาเสพติด ติดตามและประเมินสถานการณปญหายาเสพติด

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปญหาที่เก่ียวเนื่อง 
 ๒.๔ นํานโยบายไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการตางๆ เพ่ือแกไขปญหา

ยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รองรับยุทธศาสตรการแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล โดย

รวมกับสวนราชการ หนวยงานภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนที่เก่ียวของ 
 ๒.๕ ส่ังการหรือมอบหมายใหสวนราชการและหนวยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครดําเนินการ

ในลักษณะบูรณาการทั้งแผนงาน งบประมาณและการปฏิบัติ เพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
๒.๖ อํานวยการ ประสาน เรงรัด ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครของสวนราชการ หนวยงานภาคเอกชน และองคกรภาค

ประชาชนที่เก่ียวของ 
 ๒.๗ จัดกิจกรรมรณรงคปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดและกลุมเสี่ยง

ตางๆ และจัดใหมีการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในชุมชนอยางเพียงพอ 
๒.๘ กําหนดเปาหมายในการปราบปราม และจัดชุดเฉพาะกิจเขาปฏิบัติการในพื้นที่เปาหมาย

หรือเสริมการปฏิบัติตามที่ไดรับการรองขอ  
        /๒.๙ ประสาน... 
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 ๒.๙ ประสานการปฏิบัติกับสวนราชการที่เก่ียวของในการบังคับใชกฎหมาย เพ่ือใหบังเกิดผล

ในการปราบปราม สืบสวนขยายผล ตรวจยึดทรัพยสิน และทําลายเครือขายยาเสพติด 
 ๒.๑๐ จัดชุดสืบสวนตรวจสอบขอเท็จจริงหรือคํารองเรียนของประชาชน และใหมีผลปฏิบัติ

อยางรวดเร็ว 
 ๒.๑๑ เสนอผูมีอํานาจหนาที่ หรือประธานกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในการ

พิจารณาใหคุณและโทษ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและที่เก่ียวของ 
 ๒.๑๒ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร และใหคําแนะนําแกหนวยงาน องคกรเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน                               

 ๒.๑๓ แตงตั้งคณะทํางานหรือเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติงานรับผิดชอบเปนการเฉพาะ ตามที่

เห็นสมควร หรือเชิญหนวยงาน  องคกร  บุคคลที่เก่ียวของ เขารวมประชุมตามสถานการณ 
 ๒.๑๔ รายงานผลการปฏิบัติงานและสถานการณปญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครให

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศูนยประสานการปฏิบัติที่ ๑) ตามวงรอบที่กําหนด 
๒.๑๕ ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเพื่อสนับสนุนมาตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือประธานกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด 
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ผนวก ญ : ศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดอําเภอ  
มีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
๑. องคประกอบ 
 ๑.๑ นายอําเภอ       ผูอํานวยการ 
 ๑.๒ ผูกํากับการ/รองผูกํากับการ     รองผูอํานวยการ 
       สถานีตํารวจภูธร 
 ๑.๓ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารการปกครอง   รองผูอํานวยการ 
 ๑.๔ ปลัดอําเภอทุกคน      กรรมการ 
 ๑.๕ นายกเทศมนตรีเมืองในพื้นที่    กรรมการ 
 ๑.๖ นายกเทศมนตรีตําบลในพื้นที่    กรรมการ 
 ๑.๗ นายกองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่   กรรมการ 
 ๑.๘ พัฒนาการอําเภอ      กรรมการ 
 ๑.๙ สาธารณสุขอําเภอ      กรรมการ 
 ๑.๑๐ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย/ชุมชนในพื้นที่  กรรมการ 
 ๑.๑๑ หัวหนาสถานีตํารวจภูธรในพื้นที่    กรรมการ 
 ๑.๑๒ ผูแทนเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับมอบหมาย   กรรมการ 
 ๑.๑๓ ผูบริหารสถาบันการศึกษาในพื้นที่    กรรมการ 
         (ที่ผูอํานวยการเห็นสมควร) 
 ๑.๑๔ กํานันทุกตําบลในพื้นที่     กรรมการ 
 ๑.๑๕ ประธานชมรมพลังแผนดินทองถ่ินทองที่สามัคคีอําเภอ กรรมการ 

๑.๑๖ ผูแทนสวนราชการ หนวยงานภาคเอกชน   กรรมการ 
         หรือองคกรภาคประชาชนที่เก่ียวของ(ที่ผูอํานวยการเห็นสมควร) 
 ๑.๑๗ ทองถ่ินอําเภอ      กรรมการ 
 ๑.๑๘ หัวหนาสํานักงาน ศตส.อ.     กรรมการและ 
         เลขานุการ 
 ๑.๑๙ สารวัตรหรือรองสารวัตรปองกันและปราบปราม  กรรมการและ 

         ที่หัวหนาสถานีตํารวจภูธร มอบหมาย   ผูชวยเลขานุการ 
          
๒. อํานาจหนาที่ 
 ๒.๑ จัดใหมีขอมูลผูเสพ/ผูติด/ผูคายาเสพติดทุกคนในพื้นที่ รายชื่อหมูบานและชุมชนที่มี

ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด รวมทั้งการสํารวจและติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ

ปญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ  
 ๒.๒ ดําเนินการและประสานงานใหเกิดผลในทางปฏิบัติในเชิงบูรณาการตามแผนปฏิบัติการ  

แผนงาน และโครงการตางๆ ที่ ศตส.จ. กําหนด โดยรวมกับสวนราชการ หนวยงานภาคเอกชน หรือองคกร

ภาคประชาชนที่เก่ียวของ 
/๒.๓ จัดตั้ง... 
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 ๒.๓ จัดตั้ง กํากับดูแล ควบคุม ติดตาม ใหคําแนะนําองคกร พลังแผนดิน ในพื้นที่เทศบาล 

ตําบล หมูบาน/ชุมชน เพ่ือรณรงคและดําเนินการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๒.๔ จัดชุดปฏิบัติการสนับสนุนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพและผูติดยาเสพติด

ในหมูบานและชุมชน 
 ๒.๕ จัดใหมีกิจกรรมดานการพัฒนารองรับผูเสพและผูติดยาเสพติดที่ละเลิกพฤติการณ มิให

หวนกลับมามีพฤติการณเก่ียวของกับยาเสพติด 
 ๒.๖ จัดชุดปราบปรามยาเสพติด กดดัน ปราบปรามและกวาดลางผูคายาเสพติดในพ้ืนที่

รับผิดชอบ และประสาน ศตส.จ. ในการสนับสนุนชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดเพื่อปฏิบัติภารกิจที่เกิน

ขีดความสามารถ 
 ๒.๗ จัดชุดสืบสวนตรวจสอบขอเท็จจริงหรือคํารองเรียนของประชาชน  และ ดําเนินการแกไข

ใหมีผลปฏิบัติอยางรวดเร็ว 
 ๒.๘ เสนอผูมีอํานาจหนาที่หรือผูอํานวยการ ศตส.จ. ในการพิจารณาใหคุณ ใหโทษ เจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบและที่เก่ียวของ 
๒.๙ แตงตั้งคณะทํางานหรือเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติงานรับผิดชอบเปนการเฉพาะ ตามที่

เห็นสมควร หรือเชิญหนวยงาน  องคกร  บุคคลที่เก่ียวของ เขารวมประชุมตามสถานการณ 
๒.๑๐ รายงานผลการปฏิบัติงานและสถานการณปญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด ให ศตส.จ. 

ทราบทุกระยะ 
 ๒.๑๑ ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะ

ยาเสพติดจังหวัด 
 ๓. ใหมีสํานักงาน ศตส.อ. รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานของ ศตส.อ. โดยนายอําเภอ/           

ผอ.ศตส.อ. พิจารณาแตงตั้งหัวหนาสํานักงาน ศตส.อ. ตามที่เห็นสมควร และใหสวนราชการที่เก่ียวของจัด

เจาหนาที่มาปฏิบัติงานใน สํานักงาน ศตส.อ. ตามที่ ผอ.ศตส.อ. กําหนด  
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ผนวก ฎ : ศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดเขต  
มีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
๑. องคประกอบ 
 ๑.๑ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่   ที่ปรึกษา 
 ๑.๒ ผูอํานวยการเขต      ผูอํานวยการ 
 ๑.๓ ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลในพื้นที่   รองผูอํานวยการ 
 ๑.๔ ผูแทนสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร   กรรมการ 
 ๑.๕ ผูแทนสาํนักงาน ปปส.กทม.     กรรมการ 
 ๑.๖ ผูแทนกรมคุมประพฤติ     กรรมการ 

๑.๗ ผูแทนสํานักงานการศึกษาพ้ืนฐานเขต   กรรมการ 
๑.๘ ศึกษาธิการเขต      กรรมการ 
๑.๙ หัวหนาฝายปกครอง     กรรมการ 
๑.๑๐ หัวหนาฝายเทศกิจ      กรรมการ 
๑.๑๑ หัวหนาฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล   กรรมการ 
๑.๑๒ ผูแทนสวนราชการที่เก่ียวของ    กรรมการ 
๑.๑๓ ผูแทนองคกรภาคประชาชนที่เก่ียวของ    กรรมการ 
๑.๑๔ ผูชวยผูอํานวยการเขตที่ไดรับมอบหมาย   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๕ หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการรวม 
๑.๑๖ นักพัฒนาชุมชน ที่ไดรับมอบหมาย    กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการรวม 
 
๒. อํานาจหนาที่ 

๒.๑ กําหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยครอบคลุมทั้ง

ในดานการปราบปรามผูคา/ผูผลิต การปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปใชยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา และ

สถานประกอบการ การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพติดรวมไปถึงการสรางระบบ             

เฝาระวังปญหายาเสพติดในพื้นที่เขต 
๒.๒ ดําเนินการและประสานงานใหเกิดผลในทางปฏิบัติในเชิงบูรณาการตามแผนงาน/

โครงการที่ ศตส.กทม. กําหนด หรือใหสอดคลองกับสภาพปญหา และสถานการณในพื้นที่โดยรวมกับสวน

ราชการหรือองคกรภาคประชาชนที่เก่ียวของ 
๒.๓ ดูแล และใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูประสานพลังแผนดิน และกลุมเครือขาย

ภาคประชาชนในพื้นที่เขตอยางตอเนื่อง 
๒.๔ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่เขตอยาง

ตอเนื่อง 
 
        /๒.๕ แตงตั้ง... 
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๒.๕ แตงตั้งคณะทํางานหรือเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติงานรับผิดชอบเปนการเฉพาะ ตามที่

เห็นสมควร หรือเชิญหนวยงาน  องคกร  บุคคลที่เก่ียวของ เขารวมประชุมตามสถานการณ 
๒.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานและสถานการณปญหายาเสพติดในพื้นที่เขตให ศตส.กทม. 

ทราบทุกระยะ 
 ๒.๗ ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะ

ยาเสพติดกรุงเทพมหานคร 
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ผนวก ฏ : ศูนยประสานงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
มีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
๑. ศูนยประสานงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดองคการบริหารสวนจังหวัด (ศปส.อบจ.)  
  ๑.๑ องคประกอบ 
     ๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด    ผูอํานวยการ 
     ๒) รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด    รองผูอํานวยการ 
      ที่ไดรับมอบหมาย 
     ๓) ประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัด    กรรมการ 
     ๔) ผูแทนศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัด กรรมการ 
     ๕) ผูแทนตํารวจภูธรจังหวัด     กรรมการ 
     ๖) ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด    กรรมการ 
     ๗) ผูแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต   กรรมการ 
     ๘) ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค      กรรมการ 
     ๙) ผูแทนที่ทําการปกครองจังหวัด    กรรมการ 
     ๑๐)  ผูแทนสํานักงานแรงงานจังหวัด    กรรมการ 
     ๑๑) ทองถ่ินจังหวัด      กรรมการ 
     ๑๒) ผูแทนสวนราชการ/หนวยงานอื่นที่ ผอ.ศตส.จ.เห็นสมควร    กรรมการ 
     ๑๓) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด    กรรมการและ 
         เลขานุการ 
    ๑๔) ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่ไดรับมอบหมาย กรรมการและ 
                 ผูชวยเลขานุการ 
  
 ๑.๒ อํานาจหนาที่ 
 ๑) ใหการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัด ศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือ

เอาชนะยาเสพติดอําเภอ และศูนยประสานงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

เพ่ือดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ภายในกรอบอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
๒) จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ เพ่ือการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยใหมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
๓) แตงตั้งคณะทํางานหรือเจาหนาที่ เพ่ือชวยปฏิบัติงานเปนการเฉพาะตามที่เห็นสมควร 

 ๔) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่ผู อํานวยการปฏิบัติการตอสู เพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัด 

มอบหมาย หรือผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดอําเภอ หรือศูนยประสานงานปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น รองขอ 
 
 
   

/๑.๓ การแตงตั้ง... 
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๑.๓ การแตงตั้ง 

ใหผูอํานวยการศูนยปฎิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัด แตงตั้ง และมอบหมายหนาที่

ใหผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในศูนยประสานงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดองคการบริหารสวนจังหวัด 
๒. ศนูยประสานงานปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิเทศบาล เมอืงพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล  
  ๒.๑ องคประกอบ 
    ๒.๑.๑ ที่ปรึกษาศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดเทศบาลนคร/เมืองพัทยา/เทศบาลเมือง 
 ๑) รองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบหมาย     
          ๒) รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดที่ไดรับมอบหมาย 

๓) นายอําเภอทองที่ 
 ๔) ทองถ่ินจังหวัด  
    ๒.๑.๒ ที่ปรึกษา ศปส. เทศบาลตําบล/อบต. 
 ๑) นายอําเภอ       
          ๒) หัวหนาสถานีตํารวจภูธรทองที่ 

๓) กํานันในพื้นที่ 
    ๒.๑.๓ คณะกรรมการ  

๑) นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    ผูอํานวยการ 
           (เมืองพัทยา/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล)    
 ๒) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    รองผูอํานวยการ 
               ที่ไดรับมอบหมาย  
 ๓) ประธานสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   กรรมการ 
 ๔) ปลัดอําเภอที่ไดรับมอบหมาย     กรรมการ 
 ๕) ผูแทนสถาบันการศึกษาในพื้นที่    กรรมการ 
      ไมเกิน ๓ คน 
 ๖) ผูแทนสถานีตํารวจภูธรในพื้นที่    กรรมการ 
 ๗) หัวหนาสถานีอนามัยในพื้นที่     กรรมการ 
 ๘) หัวหนาศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล (ถามี)   กรรมการ 
 ๙) ผูใหญบาน/ประธานชุมชนในพื้นที่    กรรมการ 
              ที่ ผอ.ศตส.อ. มอบหมาย ไมเกิน ๓ คน  
 ๑๐) ผูแทนองคกรภาคประชาชนในพื้นที่    กรรมการ 
       ที่ประชาคมคัดเลือก ไมเกิน ๓ คน 
 ๑๑) ผูแทนหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กรรมการ 
        หรือหนวยงานอื่นตามที่ ผอ.ศตส.อ. เห็นสมควร 
 

 
/๑๒) ปลัด... 
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๑๒) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    กรรมการและเลขานุการ 
๑๓) เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   กรรมการและ 
      ที่ไดรับมอบหมาย      ผูชวยเลขานุการ                 

 
๒.๒ อํานาจหนาที่ 
 ๑) ดําเนินการดานการเฝาระวังและติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณปญหา          

ยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ โดยจัดใหมีขอมูลผูเสพ/ผูติดยาเสพติดในพื้นที่ รายชื่อหมูบานและชุมชนที่มี

ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด  
 ๒) จัดใหมีหรือสนับสนุนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ และผูติดยาเสพติดใน

หมูบานและชุมชน 
๓) จัดใหมีหรือสนับสนุนกิจกรรมดานสังคม การพัฒนาอาชีพเพ่ือรองรับผูเสพและผูติด          

ยาเสพติดที่ผานการบําบัดรักษาหรือโครงการที่เก่ียวของ มิใหหวนกลับมามีพฤติการณเก่ียวของกับ ยาเสพติด 

และเปนที่ยอมรับในหมูบานและชุมชน 
๔) จัดใหมีหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อปองกันกลุมเสี่ยง โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมเด็ก 

เยาวชน และกลุมแรงงาน 
 ๕) ดําเนินการและประสานงานใหเกิดผลการปฏิบัติในเชิงบูรณาการตามแผนปฏิบัติการ  

แผนงาน และโครงการตางๆ ที่  ศตส.จ./ศตส.อ. กําหนด  โดยรวมกับสวนราชการ หนวยงานภาคเอกชน หรือ

องคกรภาคประชาชนที่เก่ียวของ 
 ๖) สนับสนุนการดําเนินงานของชุดวิทยากร ชุดชุมชนสัมพันธ และองคกรประสานพลัง

แผนดินเอาชนะยาเสพติด ทุกหมูบาน/ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ ใหเขามารวมเปนพลังในการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 
๗) รายงานผลการปฏิบัติงานและสถานการณปญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบให ศตส.จ./

ศตส.อ. ทราบทุกระยะ 
๘) แตงตั้งคณะทํางานหรือเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานรับผิดชอบเปนการเฉพาะตามที่ไดรับ

มอบหมาย  
 ๙) ดําเนนิการอื่นๆ ตามทีผู่อํานวยการ ศตส.จ./อ. มอบหมายหรือรองขอรับการสนับสนุน 
๒.๓ การแตงตั้ง 
 ๑) ใหผูอํานวยการศูนยปฎิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัด แตงตั้ง และมอบหมาย

หนาที่ใหผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในศูนยประสานงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเทศบาลนคร / 

เมืองพัทยา / เทศบาลเมือง 
 ๒) ใหผูอํานวยการศูนยปฎิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดอําเภอ แตงตั้ง และมอบหมาย

หนาที่ใหผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในศูนยประสานงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเทศบาลตําบล / 

องคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่ 
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