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คํานํา
รั ฐ บาลได้ กํ า หนดให้ ปั ญ หายาเสพติ ด เป็ น “วาระแห่ ง ชาติ ” โดยยึ ด หลั ก
นิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบําบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดี
ของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ดําเนินการอย่างจริงจังในการ
ป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้น
ยาเสพติ ด สารเคมี และสารตั้ ง ต้ น ในการผลิ ต ยาเสพติ ด ที่ ลั ก ลอบเข้ า สู่ ป ระเทศภายใต้
การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดําเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและ
ประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็น

พลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด
เพื่อให้การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี จึงได้ลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ กันยายน
๒๕๕๔ จํานวน ๓ ฉบับ ได้แก่ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๔/๒๕๕๔ เรื่อง ยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งกําหนดนโยบายให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับนําไปปฏิบัติ
โดยกําหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ ๖ ประการ และกําหนดปัจจัยสู่ความสําเร็จ ซึ่งกําหนดให้
พลังมวลชนเป็นปัจจัยสําคัญในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด และการจัดองค์กรในทุกระดับ
ต้องชัดเจน เพื่อเป็นแกนนํารับผิดชอบในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในลักษณะของการบูรณาการ กําหนดการบริหารจัดการ โดยมีศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติ ด แห่ ง ชาติ (ศพส.) เป็ น องค์ ก รอํ า นวยการระดั บ ชาติ ตามคํ า สั่ ง
สํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๕/๒๕๕๔ และให้มีศูนย์อํานวยการและศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดระดับพื้นที่ เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๖/๒๕๕๔
ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งขาติ (ศพส.)
กันยายน ๒๕๕๔

สารบัญ
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๔/๒๕๕๔

๑

เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๕/๒๕๕๔

๗

เรื่อง จัดตั้งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๖/๒๕๕๔
เรื่อง จัดตั้งศูนย์อํานวยการและศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับพื้นที่

๑๑

คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑๕๔ / ๒๕๕๔
เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
------------------ด้วยในทศวรรษที่ผ่านมา ปัญหายาเสพติดที่เคยแพร่ระบาดอย่างหนัก ได้ถูกขจัดให้หมดไป อยู่
ในระดับที่ควบคุมได้ ไม่เป็นภัยคุกคามต่อการดํารงชีวิตตามปกติสุขของประชาชนแล้วนั้น ในปัจจุบัน ได้
หวนกลับคืนมาสร้างความทุกข์เดือดร้อนแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ และได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จน
เป็นวิกฤตสําคัญของชาติบ้านเมืองอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนในสังคม
จะต้องมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานเอาชนะยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมโดยเร็ว อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจึงกําหนดยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้
๑. ทั่วไป
เจตนารมณ์ทางการเมืองที่แท้จริง ความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังของรัฐบาล การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความร่วมมือร่วมใจกันเป็นพลังแผ่นดินขจัดสิ้น
ยาเสพติ ด รวมตลอดทั้ ง ความเป็ น เอกภาพและบู ร ณาการของทุ ก ภาคส่ ว น ไม่ ว่ า จะเป็ น ภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตามแนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด ของคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่ ๑๑๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ส่งผลให้สถานการณ์ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยในขณะนั้น สามารถควบคุมได้จนไม่ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิต
ตามปกติสุขของประชาชนโดยทั่วไป
ปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้กลับมาสู่สภาวะที่มีความรุนแรง ส่งผลกระทบ
ต่อการดํารงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนและสังคม รวมทั้งเป็น
ภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ประกอบกับกลุ่มพลัง แผ่นดินต่างๆ ที่มีอยู่ขาดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ได้ การแพร่ระบาดของยาเสพติดจะทวีความรุนแรง
ต่อไป อันจะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน จนยากเกินกว่าที่จะ
เยียวยาแก้ไขได้อีกต่อไป
/รัฐบาล...

๒
รัฐบาลได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามสังคมไทยใน
ครั้งนี้ ประกอบกับความต้องการของประชาชนที่ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว จึงถือเป็น
ความจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งรัฐบาลมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการผนึกกําลังความสามัคคีของทุกภาคส่วนใน
สังคมที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดให้ได้โดยเร็ว รวมทั้งขจัดปัจจัยเงื่อนไข
ทางสังคมที่มีส่วนทําให้สถานการณ์ยาเสพติดมีความรุนแรงให้หมดสิ้นไป สามารถเอาชนะยาเสพติดได้
อย่างเบ็ดเสร็จ
๒. นโยบาย
การเอาชนะยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องร่วมกันดําเนินการ
ให้ประสบความสําเร็จโดยเร็ว ซึ่งรัฐบาลมีความมุ่งมั่นจะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้
กับยาเสพติด โดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบําบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ รวมทั้งดําเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และ
ผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และดําเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหา
ด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และ
สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศ ทั้งนี้ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความ
สงบสุขของประชาชนและสังคมให้ได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องและยั่งยืน
๔. มาตรการการปฏิบัติ
๔.๑ การเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด มุ่งเน้นการดําเนินงานระดับชุมชนและ
หมู่บ้านทุกแห่งทั่วประเทศ ให้ตระหนักถึงภัยของ ยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาของทุกคนทั้งประเทศที่ต้อง
ช่วยกันแก้ไข มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันสร้างชุมชนและหมู่บ้านของตนให้เข้มแข็ง น่าอยู่ สงบ
สุข ปลอดภัย ร่วมกันต้านภัยยาเสพติด โดยจัดประชุมประชาคมเพื่อค้นหาสภาพปัญหายาเสพติดและ
ปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาด้านอาชีพ ปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นต้น แล้วระดมความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายในพื้นที่เข้าดูแลแก้ไข ให้การสนับสนุน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นแกน
หลักร่วมกับกลุ่มพลังมวลชน อาสาสมัคร กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําธรรมชาติ และองค์กรภาคประชาชน ใน
การจัดเวรยาม เฝ้าระวัง ตรวจตราความสงบเรียบร้อย และป้องกันการนํา ยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่
พร้อมกันนี้ ให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ช่วยกันสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดภายในองค์กรของตน แล้วขยายความร่วมมือต่อเนื่องไปยังชุมชน หมู่บ้าน และองค์กรต่างๆ ทั้ง
ในและนอกพื้นที่ พัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและต่อต้านยาเสพติดอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ
ตลอดจนส่งเสริมสถาบันครอบครัว โรงเรียน สถานศึกษา วัด มัสยิด คริสตจักร สถาบันทางศาสนา
องค์กรเอกชน และองค์ภาคประชาชนในพื้นที่ ให้มีบทบาทสําคัญในการอบรมเลี้ยงดู การให้ความรู้
/ความเข้าใจ...

๓
ความเข้าใจ การพัฒนาคุณธรรม การปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้เป็นแนวทางการดําเนินชีวิต และให้ขยายผลโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นศูนย์รวม
จิตใจในการพัฒนาแบบพอเพียง พึ่งตนเอง พึ่งพากันเอง เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
ยั่งยืน
๔.๒ การแก้ไขปัญหาของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ให้ปฏิบัติต่อผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด
เสมือนเป็นคนไข้หรือผู้ป่วย ซึ่งในหัวอกพ่อแม่ มีแต่ความรักความห่วงใย ไม่อยากเห็นลูกหลานตกเป็น
ทาสของยาเสพติด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกฝ่ายต้องให้ความรักความเมตตา ให้โอกาสได้กลับตัวเป็นคนดี
คืนผู้ที่ผ่านการบําบัดรักษาแล้วสู่อ้อมอกของพ่อแม่และครอบครัวโดยเร็ว มุ่งเน้นการดําเนินงานระดับ
ชุมชนและหมู่บ้านทุกแห่งทั่วประเทศ โดยจัดประชุมประชาคม ชักชวน ค้นหา ตรวจสอบ คัดกรอง
จําแนกผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ตามความเป็นจริง ปราศจากอคติใดๆ ไม่มีการใส่ร้ายหรือกลั่นแกล้งกัน
โดยเด็ดขาด แล้วจัดทําทะเบียนไว้อย่างเป็นระบบ และระดมความร่วมมือจากทุกหน่วยงานต่างๆ ใน
พื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง นําส่งเข้ารับการบําบัดรักษาในรูปแบบสมัครใจเป็นหลัก ให้มีการบําบัดรักษาที่
เหมาะสมกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดรายนั้นๆ มากที่สุด เช่น การบําบําบัดรักษาในค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ในสถานพยาบาล ในสถานศาสนบําบัด ในสถานบังคับบําบัด ในสถานบําบัดแบบพิเศษ ใน
ค่ายทหาร เป็นต้น ตลอดจนปรับเจตคติ การปฏิบัติของชุมชนและสังคม ให้เข้าใจและยอมรับผู้เสพและ
ผู้ติดยาเสพติด ให้มีระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือภายหลังการบําบัดรักษาอย่างจริงจัง รวมทั้งจัดให้มี
การฝึกอบรมเพิ่มเติม ฝึกฝนพัฒนาทักษะอาชีพ และเร่งขจัดเงื่อนไขปัจจัยที่เป็นสาเหตุนําไปสู่การเสพ
ยาเสพติด อีกด้วย เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหาครอบครัว ปัญหาตกงาน ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่ง
อบายมุข เป็นต้น นอกจากนี้ จะต้องพัฒนาการบําบัดรักษาในทุกระบบให้สอดรับกันและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ผ่านกระบวนการบําบัดรักษา แล้ว หันกลับไปพึ่งพาหรือหวนกลับไป
ใช้ยาเสพติดซ้ําอีก ซึ่งจะส่งผลทําให้สามารถลดความต้องการและลดจํานวนผู้เสพยาเสพติด ได้อย่าง
แท้จริง
๔.๓ การป้องกันกลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง และสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด
เป็นการหยุดยั้งมิให้มีการเพิ่มจํานวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเป็นการลดตลาดยาที่ผู้ค้ายาเสพติด
พยายามเจาะเข้าไปขายให้ลูกหลานของเรา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องปกป้องดูแล
ป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดหรือเป็นเครื่องมือของผู้ค้ายาเสพติด จึงให้เร่งรัดการจัดระเบียบ
สังคมอย่างจริงจังและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน มุ่งเน้นที่แหล่งอบายมุข แหล่งมั่วสุม และ
แหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกแห่งทั่วประเทศ โดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดและการ
ทํ า งานแบบบู ร ณาการที่ มี เ จ้ า ภาพชั ด เจน ระดมความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ทํ า การ
ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น สถานบันเทิง สถานบริการ
สถานประกอบการ โรงงาน โรงเรียน หอพัก เป็นต้น ควบคู่ไปกับการเร่งป้องกันเด็ก เยาวชน ทั้งก่อนวัย
เสี่ยงและในวัยเสี่ยง และประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคม เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง
ดีงาม ให้มีรูปแบบวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด
รู้จักรู้จักวิธีปฏิเสธ หลีกเลี่ยงยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุม
/กับอบายมุข...

๔
กับอบายมุขและยาเสพติด ตลอดจนรู้จักวิธีดูแลรักษาสุขภาพ ได้รับคําปรึกษาแนะนําที่ดี ได้พัฒนาจิตใจ
ให้สมบูรณ์เข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันตนเอง และเป็นพลังร่วมต่อต้านยาเสพติด และจัดให้มีโอกาสเข้าถึง
กิจกรรม เชิงสร้างสรรค์ ทั้งดนตรี กีฬา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม
๔.๔ การปราบปรามนักค้ายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ต้องยึด
หลักนิติธรรม ใช้มาตรการทางกฎหมายในการปราบปราม ให้เร่งรณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชน
ให้ปรับปรุงฐานข้อมูลการข่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ให้มีการบูรณาการข้อมูลข่าวสารกันในทุกระดับ
และทําการสืบสวนปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เน้นการระดมปราบปรามแหล่งผลิต แหล่ง
จําหน่าย แหล่งพักยา ผู้ผลิต ผู้ค้ารายสําคัญ ผู้ลําเลียงยาเสพติด เครือข่ายยาเสพติดและที่โยงใยไปใน
เรือนจํา อย่างสม่ําเสมอ โดยให้สนธิกําลังปฏิบัติการจากทุกหน่วยเข้าปราบปรามเครือข่ายการผลิตและ
การค้ายาเสพติดรายสําคัญ และสืบสวนสอบสวนขยายผลคดีดังกล่าวอย่าง เต็มทีทุกคดี เพื่อนําไปสู่การ
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของขบวนการค้ายาเสพติด ซึ่งรวมไปถึง ผู้มีอิทธิพล นายทุน หรือตัวการใหญ่ที่อยู่
เบื้องหลังการกระทําผิด โดยให้พิจารณาใช้มาตรการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความรอบคอบรัดกุม
มากที่สุด และให้พิจารณาใช้มาตรการทางภาษีกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด อีกส่วนด้วย
นอกจากนี้ ให้พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานและบุคคลใกล้ชิด เพื่อป้องกัน
มิให้ถูกปองร้ายและสังหารโดยขบวนการค้ายาเสพติด และจะต้องกํากับดูแลตรวจสอบการสอบสวน
ดําเนินคดีในทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมอย่างแท้จริง
๔.๕ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนว
ชายแดน เน้นความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อระงับยับยั้งและปราบปรามยาเสพติดให้หมดไป ให้มี
การประสานความร่วมมือและประสานการปฏิบัติกันอย่างใกล้ชิด ทั้งในลักษณะเชิงรุกและเชิงรับ เน้น
ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงและประเทศที่ได้รับผลกระทบจากขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ เนื่องจาก
ปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นที่เกี่ยวเนื่องนั้น เป็นปัญหาที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ต้องทํางานร่วมกัน
อย่างจริงจังจริงใจในทุกๆ ด้าน เช่น การข่าว การส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานในต่างประเทศ การ
พัฒนาบุคลากรในภูมิภาค การสนับสนุนทางวิชาการและเทคโนโลยี การพัฒนาชุมชนและหมู่บ้านตาม
แนวชายแดน การปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติดในต่างประเทศ การสกัดกั้นการลําเลียงนําเข้า-ส่งออก
ยาเสพติ ด การควบคุ ม สารตั้ ง ต้ น เคมี ภั ณ ฑ์ อุ ป กรณ์ ใ นการผลิ ต ยาเสพติ ด การปฏิ บั ติ ก ารร่ ว ม
ลาดตระเวนตรวจตราตามแนวชายแดน การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการกระทําความผิดที่
เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
๔.๖ การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและผู้ที่บกพร่องต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่เข้าไปมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด หากยังฝ่าฝืน ไม่
เลิกพฤติการณ์ดังกล่าว ให้ใช้มาตรการทางวินัยที่ทุกหน่วยงานมีอยู่แล้ว พร้อมทั้งใช้มาตรการทาง การ
ปกครอง ซึ่ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้ อ งร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบด้ ว ย และให้ ดํ า เนิ น คดี อ าญากั บ ผู้ ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
ช่วยเหลือการกระทําผิด อย่างเฉียบขาด หากเป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด ให้ส่งตัวผู้นั้นไปเข้ารับการ
บําบัดรักษาในโอกาสแรก และถ้าเป็นกรณีเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด แต่ปล่อยปละละเลย เพิกเฉย ไม่สนใจปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง ให้แก้ไขทางการ
ปกครองในทันที นอกจากนี้ ในด้านการป้องกัน ผู้บังคับบัญชาต้องกํากับดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
/อย่าง...

๕
อย่างใกล้ชิด มุ่งเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดี ดํารงตนอย่างเรียบง่าย ประหยัด
พอเพียง ลด ละ เลิกอบายมุข และประการสําคัญที่สุด ต้องไม่เข้าไปมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับการกระทํา
ผิดกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น
๕. การบริหารจัดการ
๕.๑ ให้มีศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) เป็นองค์กร
อํานวยการระดับชาติ และให้มีศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับ
กระทรวง ระดับกรม/หน่วยงาน ระดับภาค/พื้นที่ตามแนวชายแดน ไปจนถึงระดับจังหวัด รวมทั้งศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับอําเภอ/กิ่งอําเภอ และระดับพื้นที่อื่นใด เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อํานวยการ
ศพส. มีอํานาจในการจัดตั้ง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม และกํากับดูแล ศพส. ทุกระดับและทุกพื้นที่ หรือจะ
มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการก็ได้ ตามความเหมาะสม
๕.๒ การจัดโครงสร้าง องค์ประกอบ อํานาจหน้าที่ การพิจารณาความดีความชอบ การ
ให้คุณให้โทษ การบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน ด้านต่างๆ ของศูนย์อํานวยการหรือปฎิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ในทุกระดับและทุกพื้นที่ ตลอดจนการปฏิบัติงานระดับตําบล หมู่บ้าน ชุมชน
และท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการ ศพส.กําหนด
๕.๓ ให้ยึดพื้นที่และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เป็นแนวความคิดหลักใน
การบริ ห ารจั ด การ โดยในระดั บ จั ง หวั ด ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ผู้ บั ง คั บ การตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด
ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในพื้นที่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกเขตในจังหวัด เป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ใน
ฐานะผู้อํานวยการ ศพส.จังหวัด มีอํานาจในการมอบหมาย สั่งการ กํากับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยในจังหวัด รวมทั้งสั่งการให้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่อํานาจ
หน้าที่ได้
๕.๔ ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่าการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจเร่งด่วนและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาให้บรรุผล
ตลอดจนให้การสนับสนุนศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) และศูนย์
อํานวยการหรือองค์กรปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติดทุกระดับ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานระดับตําบล
หมู่บ้าน และชุมชน ซึ่งถือเป็นความสําคัญเร่งด่วนสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน
๕.๕ ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด มี ห น้ า ที่ เ ร่ ง รั ด
อํานวยการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง และให้การสนับสนุนการ
ดําเนินงานทุกๆ ด้านของศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) อย่างเต็มที่ ทั้งนี้
เพื่อให้การเอาชนะยาเสพติดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีปัญหาข้อ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้นําเสนอผู้อํานวยการ ศพส. พิจารณา
วินิจฉัย ตีความ และสั่งการ
/๕.๖ ให้สํานัก...

๖
๕.๖ ให้สํานักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง จัดระบบและจัดเตรียมงบประมาณ
รองรับการดําเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้ รวมทั้งให้การสนับสนุนการจัดเงินตอบแทน หรือ
ขั้นเงินเดือนพิเศษแก่ผู้ป ฏิบัติหน้าที่ที่มีผลงานดีเด่น และผู้ที่มาปฏิบัติราชการอยู่ที่ศูนย์อํานวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) และที่ ศพส.ระดับต่างๆ
๖. ปัจจัยสู่ความสําเร็จ
๖.๑ เจตจํ า นงค์ ท างการเมื อ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง ต่ อ ความสํ า เร็ จ ในการเอาชนะ
ยาเสพติด กลไกทางการเมืองทุกฝ่ายทุกระดับ จะต้องมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือ ให้การสนับสนุนการ
ดําเนินงานอย่างจริงจัง
๖.๒ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ยาเสพติดเป็นปัญหา
ร่วมกันของทุกคนทั้งประเทศ ความสําเร็จที่แท้จริง ขึ้นอยู่กับความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของประชาชน
ในชุมชนและหมู่บ้าน ซึ่งต้องช่วยกันสอดส่องดูแลแก้ไข ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังสม่ําเสมอ
๖.๓ ทุกส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะต้องดําเนินการและให้การ
สนับสนุนการดําเนินงานตามคําสั่งนี้อย่างเต็มที่ โดยระดมความร่วมมือในทุกๆ ด้านจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการป้องกันยาเสพติด การบําบัดฟื้นฟูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด อีกส่วนหนึ่งด้วย
๖.๔ ทุกหน่วยงานของรัฐ จะต้องถือว่าการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นความสําคัญเร่งด่วนลําดับแรก ให้ดูแลเอาใจใส่ ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติงานตามคําสั่งนี้ให้ได้รับค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์อย่างจริงจัง ทั้งในด้านสวัสดิการ ความก้าวหน้า และความมั่นคงในหน้าที่ราชการ
๖.๕ การบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ กระทรวง ทบวง กรม
จังหวัด เขต อําเภอและกิ่งอําเภอ ไปจนถึงระดับตําบล หมู่บ้านและชุนชน ต้องมีแกนนําหรือเจ้าภาพ
รับผิดชอบที่ชัดเจน มีระบบการบริหารงานที่มีเอกภาพ และทํางานแบบบูรณาการ ทั้งแนวคิด แผนงาน
งบประมาณ และการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างแท้จริง
๖.๖ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่เข้าไปมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้อง รู้เห็นเป็นใจ ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือ หรืออํานวยความสะดวกการกระทําความผิดด้วยประการใดๆ ซึ่งหากเข้าไปมีพฤติการณ์อย่าง
หนึ่งอย่างใด ต้องถูกดําเนินการทั้งทางการปกครอง ทางวินัย และทางอาญาอย่างเฉียบขาด
๖.๗ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และพนักงานสอบสวนใน
ทุกระดับ ต้องได้รับการสรรหาจากผู้มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี ยึดมั่นในหลักนิติธรรม
มีจรรยาบรรณ ในวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม
๗. คําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ ให้ใช้คําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี

๗

คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑๕๕ / ๒๕๕๔
เรื่อง จัดตั้งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
------------------ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๔ / ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กําหนดเป็นนโยบายสําคัญเร่งด่วนในการเอาชนะยาเสพติด
ให้ทุกภาคส่วนในสังคมผนึกกําลังความสามัคคีของคนในชาติ ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้ สั ม ฤทธิ ผ ลโดยเร็ ว รวมทั้ ง เป็ น การตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประชาชนในการเอาชนะ
ยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน นั้น
เพื่อให้การดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๓) (๖) (๘) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้
๑. ให้จัดตั้งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า ศพส. เพื่อ
ทําหน้าที่เป็นองค์กรอํานวยการระดับชาติ มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑.๑ องค์ประกอบ
(๑) รองนายกรัฐมนตรี
ผู้อํานวยการ
(ร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุง)
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รองผู้อํานวยการ
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รองผู้อํานวยการ
(๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รองผู้อํานวยการ
(๕) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รองผู้อํานวยการ
(๖) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รองผู้อํานวยการ
(๗) ปลัดกระทรวงกลาโหม
กรรมการ
(๘) ปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรรมการ
(๙) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
(๑๐) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
(๑๑) ปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
(๑๒) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
กรรมการ
และความมั่นคงของมนุษย์
/(๑๓) ปลัดกระทรวง...

๘
(๑๓) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
(๑๔) ปลัดกระทรวงการคลัง
(๑๕) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๑๖) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(๑๗) ผู้บัญชาการทหารบก
(๑๘) ผู้บัญชาการทหารเรือ
(๑๙) ผู้บัญชาการทหารอากาศ
(๒๐) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
(๒๑) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(๒๒) เลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
(๒๓) ปลัดกรุงเทพมหานคร
(๒๔) อัยการสูงสุด
(๒๕) ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
(๒๖) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
(๒๗) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
(๒๘) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
(๒๙) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน
องค์กรภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามที่ผู้อํานวยการ ศพส. แต่งตั้ง
(๓๐) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
(๓๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๓๒) ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ผู้อํานวยการ ศพส. แต่งตั้ง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการร่วม
กรรมการและ
เลขานุการร่วม
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม

๑.๒ อํานาจหน้าที่
(๑) กําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการ มาตรการ และแนวทางต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และขับเคลื่อนนําไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
โดยให้ประสานสอดคล้องกับการดําเนินงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
/(๒) อํานวยการ...

๙
(๒) อํ า นวยการ ประสานงาน สั่ ง การ เร่ ง รั ด กํ า กั บ ดู แ ล ตรวจสอบ และติ ด ตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติ ด เป็ น ไปอย่ า งมี เ อกภาพ มี ร ะบบการทํ า งานแบบบู ร ณาการ และสั ม ฤทธิ ผ ลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(๓) ประสานการปฏิบัติกับ ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
สอดคล้องกัน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการข่าวและ
ด้านปฏิบัติการ
(๔) รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในส่วนที่เกี่ยวกับยาเสพติด โดยประสานงานหรือ
สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเร่งรัดการดําเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนโดยเร็ว
(๕) เรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐมาชี้แจง สั่งการเจ้าหน้าที่กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ให้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ หรือให้งดเว้นการดําเนินการใดที่ขัดต่อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือ
คําสั่งนายกรัฐมนตรี หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายให้หน่วยงาน ข้าราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ศพส. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้เป็นไปตามคําสั่ง
(๗) จัดทําหรือเสนอขอปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการและแนวทางการให้ความดี
ความชอบ การให้คุณให้โทษ การจูงใจ การปกป้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(๘) ประเมินผลงานของทุกหน่วยในบังคับบัญชาของ ศพส. คณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางาน ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบแก่กรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน ชุดปฏิบัติการ
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามที่ ศพส. กําหนด
(๙) รายงานผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ปัญหายาเสพติดให้นายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีทราบทุกระยะ
(๑๐) ดําเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
๒. ให้ผู้อํานวยการ ศพส. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติราชการ
ที่ ศพส. และรั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ร าชการของ ศพส. โดยให้ มี อํ า นาจสั่ ง การหรื อ มอบให้
รองผู้อํานวยการ ศพส. สั่งการให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ดําเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด หรือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่ของ
ศพส. ได้
๓. ให้ผู้อํานวยการ ศพส. มีอํานาจในการจัดตั้งศูนย์อํานวยการ ศูนย์ปฏิบัติการ หรือศูนย์
อํานวยการเฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และ
สนับสนุนการดําเนินงานของ ศพส. ตามที่เห็นสมควร
๔. ให้ ผู้ อํ า นวยการ ศพส. มี ค วามเห็ น ส่ ง ให้ ห น่ ว ยต้ น สั ง กั ด หรื อ มี ค วามเห็ น เสนอ
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาในกรณีดังต่อไปนี้
/๔.๑ การแต่งตั้ง...

๑๐
๔.๑ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มีผลงานดีเด่น
เป็นอย่างยิ่ง ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
๔.๒ การแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีพฤติการณ์พัวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รู้เห็น
เป็นใจ ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน อํานวยความสะดวกการกระทําผิด หรือปล่อยปละละเลย เพิกเฉย
ไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือใส่ร้าย กลั้นแกล้ง ผู้บริสุทธิ์
สร้างความเดือดร้อน ข่มเหงรังแกประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อทางราชการ
๔.๓ การแต่งตั้งโยกย้ายหรือสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไป
ปฏิบัติภารกิจอื่น ให้หน่วยต้นสังกัดขอความเห็นจากผู้อํานวยการ ศพส. ก่อน
๕. ให้ ศพส. มีที่ทําการ ตั้งอยู่ ณ อาคารสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด โดยให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สนับสนุนภารกิจทุกๆ
ด้า นของ ศพส. อย่ า งเต็ มที่ ทั้ง ในด้า นงานธุ ร การ กํ า ลัง พล งบประมาณ การเงิ น อาคารสถานที่
ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้ โดยร่วมกับสํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงบประมาณและเงินสนับสนุนการดําเนินงานต่างๆ ของ
ศพส.
๖. ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการที่ ศพส. ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตามที่
ผู้อํานวยการ ศพส. กําหนด โดยให้ตอบสนองการดําเนินงานของ ศพส. อย่างทันท่วงที และให้การ
สนับสนุน ศพส.ในด้านต่างๆ ตามที่ได้รับการประสานงานหรือรับแจ้งจาก ศพส.
๗. ให้คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง และอื่นๆ อันพึงมีตามระเบียบทางราชการ
สําหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการและ
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘. การเบิกจ่ายงบประมาณให้เบิกจ่ายจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
๙. คําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ ให้ใช้คําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี

๑๑

คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑๕๖ / ๒๕๕๔
เรื่อง จัดตั้งศูนย์อํานวยการและศูนย์ปฏิบัตกิ ารพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับพืน้ ที่
--------------------------------ตามคํ า สั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ ๑๕๔ / ๒๕๕๔ ลงวั น ที่ ๙ กั น ยายน ๒๕๕๔ เรื่ อ ง
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กําหนดให้ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องผนึกกําลังร่วมกันให้
เป็นพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดให้ได้โดยเร็ว คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๕ / ๒๕๕๔
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
เป็นองค์กรอํานวยการระดับชาติ นั้น
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ จึงมีคําสั่ง
ดังนี้
๑. จัด ตั้งศูนย์อํานวยการและศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับ พื้นที่
ประกอบด้วย
๑.๑ ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด เรียกโดยย่อว่า ศพส.จ. เป็น
กลไกบูรณาการการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด
โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ตามผนวก ก.
๑.๒ ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า
ศพส.กทม. เป็ น กลไกบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ตามผนวก ข.
๑.๓ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอ เรียกโดยย่อว่า ศพส.อ. เป็น
กลไกบูรณาการการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อําเภอ
โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ตามผนวก ค.
๑.๔ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเขต เรียกโดยย่อว่า ศพส.ข. เป็น
กลไกบูรณาการการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขต
โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ตามผนวก ง.
๒. ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการที่ ศพส. ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตามที่
ผู้อํานวยการ ศพส. ระดับพื้นที่กําหนด
๓. ให้ผู้อํานวยการ ศพส. ระดับพื้นที่ มีอํานาจในการปรับปรุงองค์ประกอบ การมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบให้ รองผู้อํานวยการ กรรมการ เลขานุการ และการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานประจําศูนย์ ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามอํานาจหน้าที่ของศูนย์ได้
/๔. ให้ผู้อํานวยการ...

๑๒
๔. ให้ผู้อํานวยการ ศพส. ระดับพื้นที่ มีอํานาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน
หรือมอบหมายให้หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ศพส.ระดับพื้นที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
๕. คําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ ให้ใช้คําสั่งนี้แทน
ให้ ค ณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และคณะทํ า งาน ได้ รั บ ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า เช่ า ที่ พั ก
ค่าพาหนะเดินทาง และอื่นๆ อันพึงมีตามระเบียบทางราชการ
สําหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการและ
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี

- ๑๓ -

ผนวกแนบท้าย คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๖ / ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
ผนวก ก : ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.)
มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัด
๑.๒ อัยการจังหวัด
๑.๓ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก
๑.๔ ผู้ว่าราชการจังหวัด
๑.๕ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๖ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
๑.๗ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ฝ่ายทหาร
๑.๘ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
๑.๙ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
๑.๑๐ ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปส.ภาค
๑.๑๑ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑.๑๒ นายกเทศมนตรีนคร
๑.๑๓ ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัด
๑.๑๔ ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
๑.๑๕ แรงงานจังหวัด
๑.๑๖ ผู้อํานวยการสํานักงานขนส่งจังหวัด
๑.๑๗ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๑.๑๘ วัฒนธรรมจังหวัด
๑.๑๙ ประชาสัมพันธ์จังหวัด
๑.๒๐ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
๑.๒๑ พัฒนาการจังหวัด
๑.๒๒ ท้องถิ่นจังหวัด
๑.๒๓ นายอําเภอทุกอําเภอ
๑.๒๔ ผู้แทนองค์ภาคเอกชนในพื้นที่
๑.๒๕ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ
๑.๒๖ ปลัดจังหวัด
๑.๒๗ หัวหน้าสํานักงานจังหวัด

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการร่วม
กรรมการและ
เลขานุการร่วม
/๑.๒๘ รอง...

- ๑๔ -

๑.๒๘ รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและ
เลขานุการร่วม
๑.๒๙ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
กรรมการและ
เลขานุการร่วม
๑.๓๐ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและ
ที่ได้รับมอบหมาย
เลขานุการร่วม
๒. อํานาจหน้าที่
๒.๑ จัดวางระบบข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด ติดตามและประเมินสถานการณ์
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง
๒.๒ จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่จังหวัด รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่กําหนดขึ้นโดยร่วมกับส่วนราชการ
หน่วยงานภาคเอกชน หรือองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ สั่งการหรือมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด ดําเนินการ
ในลักษณะบูรณาการการทั้งแผนงาน งบประมาณและการปฏิบัติ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
๒.๔ อํ า นวยการ ประสานงาน เร่ ง รั ด ตรวจสอบติ ด ตามและประเมิ น ผล
การปฏิ บั ติ ง านป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ของส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน
ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๒.๕ จั ด กิ จ กรรมรณรงค์ ป้ อ งกั น กลุ่ ม ผู้ มี โ อกาสเข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด
กลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ และจัดให้มีการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดในชุมชนอย่าง
เพียงพอ
๒.๖ กํ า หนดเป้า หมายในการแก้ ไ ขปัญ หายาเสพติ ด และจั ด ชุ ด เฉพาะกิจ เข้ า ไป
ปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายหรือเสริมการปฏิบัติงานตามที่ได้รับการร้องขอ
๒.๗ ประสานการปฏิบัติกับกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ตํารวจ
ภูธรภาค และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้บังเกิดผลในการปราบปราม
สืบสวน ขยายผล ตรวจยึดทรัพย์สิน และทําลายเครือข่ายของยาเสพติด
๒.๘ จัดชุดสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือคําร้องเรียนของประชาชน และให้มี
ผลการปฏิบัติอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
๒.๙ เสนอผู้มีอํานาจหน้าที่หรือผู้อํานวยการ ศพส. ในการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง
๒.๑๐ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
จังหวัด และให้คําแนะนําแก่องค์กร หน่วยงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการดําเนินงาน
๒.๑๑ จัดทําและส่งเสริมสนับสนุนแนะนําการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล
/๒.๑๒ ให้ ผอ.ศพส.จ..

๑๕
๒.๑๒ ให้ ผอ.ศพส.จ. มีอํานาจในการมอบหมายหน้าที่และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระดับและทุกแบบ ในพื้นที่ของจังหวัด เพื่ออํานวยการ สนับสนุน
หรือร่วมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชนเมือง และหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตชนบท
๒.๑๓ รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและสถานการณ์ ปั ญ หายาเสพติ ด ในพื้ น ที่
รับผิดชอบให้ ศพส. ทราบทุกระยะ
๒.๑๔ ปฏิบัติหน้าที่อื่นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ศพส.

- ๑๖ -

ผนวก ข : ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศพส.กทม.)
มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้อํานวยการ
๑.๒ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
รองผู้อํานวยการ
(สั่งราชการสํานักอนามัย)
๑.๓ ปลัดกรุงเทพมหานคร
รองผู้อํานวยการ
๑.๔ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
รองผู้อํานวยการ
(สั่งราชการสํานักอนามัย)
๑.๕ ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
รองผู้อํานวยการ
๑.๖ ผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
รองผู้อํานวยการ
๑.๗ ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
กรรมการ
กรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน
๑.๘ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
กรรมการ
หรือผู้แทน
๑.๙ ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
กรรมการ
หรือผู้แทน
๑.๑๐ ผู้อํานวยการสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรรมการ
กรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน
๑.๑๑ ผู้อํานวยการสํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
กรรมการ
หรือผู้แทน
๑.๑๒ ผู้อํานวยการสํานักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร
กรรมการ
หรือผู้แทน
๑.๑๓ รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
กรรมการ
กรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน
๑.๑๔ ผู้อํานวยการสํานักงานปกครองและทะเบียน
กรรมการ
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
๑.๑๕ ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปส.กทม.
กรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงยุติธรรม
๑.๑๖ รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
กรรมการ
(ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)
๑.๑๗ ผู้แทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ กรรมการ
๑.๑๘ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
/๑..๑๙ ผู้แทน...

๑๗
๑.๑๙ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
๑.๒๐ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
๑.๒๑ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม
กรรมการ
และความมั่นคงของมนุษย์
๑.๒๒ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
๑.๒๓ ผู้แทนกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
กรรมการ
๑.๒๔ ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรรมการ
กระทรวงยุติธรรม
๑.๒๕ ผู้แทนกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยฺติธรรม
กรรมการ
๑.๒๖ ผู้อํานวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
กรรมการ
๑.๒๗ รองผู้อํานวยการสํานักอนามัย
กรรมการและ
(สั่งราชการสํานักป้องกันและบําบัด
เลขานุการ
การติดยาเสพติด)
๑.๒๘ ผู้อํานวยการสํานักป้องกันและ
กรรมการและ
บําบัดการติดยาเสพติด
ผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
๑.๒๙ รองผู้บังคับการอํานวยการ
กรรมการและ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๓๐ ผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์และอํานวยการ
กรรมการ
สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงยุติธรรม
๒. อํานาจหน้าที่
๒.๑ จัดวางระบบข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด ติดตามและประเมินสถานการณ์
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง
๒.๒ จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่กําหนดขึ้นโดยร่วมกับส่วน
ราชการ หน่วยงานภาคเอกชน หรือองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ สั่งการหรือมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ดําเนินการในลักษณะบูรณาการการทั้งแผนงาน งบประมาณและการปฏิบัติ เพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
๒.๔ อํ า นวยการ ประสานงาน เร่ ง รั ด ตรวจสอบติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของส่วนราชการ และให้
คําแนะนําแก่องค์กร หน่วยงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการดําเนินงาน
/๒.๕ จัดกิจกรรม...

๑๘
๒.๕ จั ด กิ จ กรรมรณรงค์ ป้ อ งกั น กลุ่ ม ผู้ มี โ อกาสเข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด
กลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ และจัดให้มีการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดในชุมชน
๒.๖ กํ า หนดเป้า หมายในการแก้ ไ ขปัญ หายาเสพติ ด และจั ด ชุ ด เฉพาะกิจ เข้ า ไป
ปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายหรือเสริมการปฏิบัติงานตามที่ได้รับร้องขอ
๒.๗ ประสานการปฏิบัติกับกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ตํารวจ
นครบาล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้บังเกิดผลในการปราบปราม
สืบสวน ขยายผล ตรวจยึดทรัพย์สิน และทําลายเครือข่ายของยาเสพติด
๒.๘ จัดชุดสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือคําร้องเรียนของประชาชน และให้มี
ผลการปฏิบัติอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
๒.๙ เสนอผู้มีอํานาจหน้าที่หรือผู้อํานวยการ ศพส. ในการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง
๒.๑๐ จัดทําและส่งเสริมสนับสนุนแนะนําการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับกรุงเทพมหานคร และระดับเขต
๒.๑๑ รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและสถานการณ์ ปั ญ หายาเสพติ ด ในพื้ น ที่
รับผิดชอบให้ ศพส. ทราบทุกระยะ
๒.๑๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ศพส.

- ๑๙ -

ผนวก ค : ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอ (ศพส.อ.)
มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ นายกเทศมนตรีนครในพื้นที่อําเภอ
๑.๒ นายอําเภอ
๑.๓ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรในพื้นที่อําเภอ
๑.๔ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๑.๕ สาธารณสุขอําเภอ
๑.๖ นายกเทศมนตรีทุกแห่งในอําเภอยกเว้นเทศบาลนคร
๑.๗ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
๑.๘ ผู้แทนสถานศึกษาในอําเภอ
ที่สํานักงานเขตพื้นที่มอบหมาย
๑.๙ พัฒนาการอําเภอ
๑.๑๐ ท้องถิ่นอําเภอ
๑.๑๑ ผู้แทนเทศบาลนครในอําเภอ
ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
๑.๑๒ ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านอําเภอ
๑.๑๓ ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชนหรือ
องค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
โดยนายอําเภอเห็นชอบ
๑.๑๔ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง

ที่ปรึกษา
ผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและ
เลขานุการร่วม
๑.๑๕ รองผู้กํากับการป้องกันปราบปรามสถานีตํารวจภูธร กรรมการ
เลขานุการร่วม
๑.๑๖ ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอ
กรรมการและ
เลขานุการร่วม
๒. อํานาจหน้าที่
๒.๑ จัดให้มีฐานข้อมูลของผู้เสพ ผู้ติด ผู้ค้ายาเสพติดทุกรายในพื้นที่หมู่บ้านและ
ชุมชนที่มีปัญหาแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยให้มีการสํารวจและติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหว
ของสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งกํากับดูแล แนะนําการปฏิบัติงาน
๒.๒ ดําเนินการและประสานงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติในเชิงบูรณาการ ตาม
แผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ที่ ศพส.จ. กําหนด โดยร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ภาคเอกชน หรือองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ จัดชุดวิทยากรและชุมชนสัมพันธ์ ปลุกพลังมวลชนในทุกหมู่บ้านทุกชุมชนใน
พื้นที่รับผิดชอบให้ตื่นตัวและรวมตัวกันต่อต้านยาเสพติด โดยจัดตั้งกลุ่มราษฎรอาสาสมัครป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
/๒.๔ จัดชุด...

๒๐
๒.๔ จัดชุดปฏิบัติการสนับสนุนการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติดในชุมชน
๒.๕ จัดให้มีกิจกรรมด้านการพัฒนารองรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ละเลิกพฤติการณ์
มิให้กลับมามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๒.๖ จัดชุดปราบปรามยาเสพติด กดดัน ปราบปรามและกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติด
ในพื้นที่รับผิดชอบ และประสาน ศพส.จ. ในการสนับสนุนชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดเพื่อ
ปฏิบัติการในภารกิจที่เกินขีดความสามารถ
๒.๗ จัดชุดสืบสวน ตรวจสอบข้อเท็จจริงคําร้องเรียนของประชาชนและให้มีผล
การปฏิบัติอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
๒.๘ เสนอผู้มีอํานาจหน้าที่หรือผู้อํานวยการ ศพส.จ. ในการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง
๒.๙ จัดทําและส่งเสริมสนับสนุนแนะนําการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับอําเภอ และระดับตําบล
๒.๑๐ รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและสถานการณ์ ปั ญ หายาเสพติ ด ในพื้ น ที่
รับผิดชอบให้ ศพส.จ. ทราบทุกระยะ
๒.๑๑ ปฏิบัติหน้าที่อื่นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ศพส.จ.

- ๒๑ -

ผนวก ง : ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเขต (ศพส.ข.)
มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตพืน้ ที่
๑.๒ ผู้อํานวยการเขต
๑.๓ ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขต
๑.๔ ผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลในพื้นที่
๑.๕ ผู้แทนสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
๑.๖ ผู้แทนสํานักงาน ปปส.กทม.
๑.๗ ผู้แทนกรมคุมประพฤติ
๑.๘ ผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่เขต
๑.๙ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
๑.๑๐ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
๑.๑๑ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
๑.๑๒หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
๑.๑๓ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ที่ผู้อํานวยการศูนย์เห็นชอบ
๑.๑๔ ผู้แทนองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ที่ผู้อํานวยการศูนย์เห็นชอบ
๑.๑๕ หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๑.๑๖ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
๑.๑๗ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ที่ปรึกษา
ผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมกา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อํานาจหน้าที่
๒.๑ กําหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย
ครอบคลุมทั้งในด้านการปราบปรามผู้ค้า/ผู้ผลิต การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดใน
ชุ ม ชน สถานศึ ก ษา และสถานประกอบการ การบํ า บั ด รั ก ษาและฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ เ สพ/ผู้ ติ ด
ยาเสพติด รวมไปถึงการสร้างระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
๒.๒ ดํ า เนิ น การและประสานงานให้ เ กิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ ใ นเชิ ง บู ร ณาการตาม
แผนงาน/โครงการที่ ศตส.กทม. กําหนด หรือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และสถานการณ์ในพื้นที่
โดยร่วมกับส่วนราชการหรือองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ ดูแล และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ประสานพลังแผ่นดิน และกลุ่ม
เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่เขตอย่างต่อเนื่อง
/๒.๔ ติดตาม...

๒๒
๒.๔ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
เขตอย่างต่อเนื่อง
๒.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
ให้ ศพส.กทม. ทราบทุกระยะ
๒.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตามที่
ได้รับมอบหมายจาก ศพส.กทม.

