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(ร่าง) 
ประกาศคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม  
พ.ศ. .... 

 
 
  โดยที่มาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ประกอบ
กับมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยและ
กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมมีหน้าที่ในการติดตาม ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความช่วยเหลือ 
และสงเคราะห์แก่ผู ้เข้ารับการบำบัดรักษาตามมาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๖๘ เพื่อให้ผู ้เข้ารับการ
บำบัดรักษาได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่จำเป็นและ
เหมาะสม รวมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราวเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได ้โดยไม่กลับมากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอีก  
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๑ (๔) และมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง แหง่ประมวลกฎหมายยาเสพ
ติด พ.ศ. .... คณะกรรมการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เรื่อง 
“กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม” 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 

  “ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม”หมายความว่า สถานที่ทำการฟื้นฟูสภาพทางสังคม แก่ผู้ติดยา
เสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา 

  “การฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม” หมายความว่า การกระทำใดๆ อันเป็นการสงเคราะห์ สนับสนุนให้ผู้
ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา อาชีพ ตลอดจนการ
ติดตามดูแลช่วยเหลือจนสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน หรือองค์กรอื่นในพ้ืนที่ด้วย 

  “ผู้เข้ารับการบำบัดรักษา” หมายความว่า ผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการ
บำบัดรักษาหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา ตามมาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๖๘ และมาตรา ๑๖๙  

  “การสนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์” หมายความว่า การสนับสนุน ช่วยเหลือ และ
สงเคราะห์ในประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

   



๒ 

 

(๑) สวัสดิการสังคม ได้แก่ การรักษาพยาบาล การศึกษา เบี้ยยังชีพ 
  (๒) สังคมสงเคราะห์ ได้แก่ การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน 
  (๓) ที่อยู่อาศัยชั่วคราว  
  (๔) ความช่วยเหลือด้านอาชีพ  
  (๕) ความช่วยเหลือด้านการศึกษา เช่น ทุน สถานที่เรียน  
  (๖) ความช่วยเหลือด้านเงินทุนสงเคราะห์ เช่น เงินบรรเทาความเดือดร้อน  
  (๗) ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ 
  (๘) ความช่วยเหลือด้านอาชีพในสถานประกอบการ โรงงาน 
  (๙) การสนับสนุน ส่งเสริมครอบครัวและชุมชน 
  (๑๐) ความช่วยเหลือด้านสงเคราะห์อื่น ๆ  

ข้อ ๔ ให้มีศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับต่างๆ เพื่อเป็นส่วนปฏิบัติการในการให้การสนับสนุน 
ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ แก่ผู้เข้ารับการบำบัดรักษา  
ดังนี้ 

  (๑) ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในจังหวัด  
(๒) ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร  
(๓) ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมเฉพาะกรณ ี   

การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูภาพทางสังคมระดับต่างๆ ให้มีการขึ้นทะเบียนเพื่อการกำกับ ตรวจสอบคุณภาพ
การดำเนินงาน 

ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดโดยใช้ที่ทำการของหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุข หรือด้านการพัฒนาสังคม หรือหน่วยงานด้านการปกครองในจังหวัด โดยจัดตั้งศูนย์พื้นฟูสภาพทาง
สังคมให้มีจำนวนครอบคลุมพ้ืนที่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ชุมชน หรือหมู่บ้าน 

ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานครโดยใช้ที่ทำการ
ของหน่วยงานด้านสาธารณสุข ด้านการพัฒนาสังคม หรือหน่วยงานด้านการปกครองในกรุงเทพมหานคร โดยจัดตั้ง
ศูนย์พ้ืนฟูสภาพทางสังคมให้มีจำนวนครอบคุลมพ้ืนที่ระดับเขต แขวง ชุมชน หรือหมูบ่้าน  

ผู้ปฏิบัติงานในที่ทำการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดและในกรุงเทพมหานคร ให้คัดเลือกจาก
ข้าราชการ พนักงานราชการ ที่สอดคล้องกับสถานที่ตั้งและศักยภาพในการเข้าถึงและความสะดวกในการรับบริการ
ของผู้เข้ารับการบำบัดรักษา 

ข้อ ๖ ให้ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพสังคมทำหน้าที่ในการติดตาม ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความช่วยเหลือ
และสงเคราะห์ แก่ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาเพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมโดยได้รับ
บริการด้านสวัสดิการสังคม โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 
 



๓ 

 

(๑) ให้คำแนะนำ ปรึกษา และช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา 
(๒) ให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งการสนับสนุนผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการ

บำบัดรักษาให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว 
(๓) ช่วยเหลือเกี่ยวกับอาชีพ การศึกษา เงินทุนสงเคราะห์ และให้การสงเคราะห์อื่นๆ ที่

จำเป็นต่อการดำรงชีพแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา 
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างหรือสถานประกอบการรับผู้ติดยาเสพติด หรือผู้ผ่านการ

บำบัดรักษาเข้าทำงาน 
(๕) ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดรักษาและติดตาม ดูแล และ

ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา 
 ข้อ ๗  รูปแบบการดำเนินงานและการบริหารจัดการและบทบาทความรับผิดชอบของศูนย์ฟื้นฟูสภาพ

ทางสังคมในจังหวัดหรือศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
  (๑) รับคำร้อง วิเคราะห์ ประสานข้อมูลการสนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ให้กับผู้เข้า

รับการบำบัดรักษา เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้เหมาะสมกับปัญหา 
และความเป็นไปได้ที่จะช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาหรือผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กลับมามี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโดยไม่สร้างผลกระทบทางสุขภาพและสังคมต่อตนเองและผู้อ่ืน   

  (๒) ให้บริการและประสานการเข้าถึงการสนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ ให้บริการใน
การทำกิจกรรม ให้คำปรึกษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ การติดตามหลังการบำบัดฟื้นฟู การให้คำปรึกษาการทำกิจกรรม
กลุ่ม การทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 

  (๓) ติดตาม แก้ไขปัญหาและประเมินผล เพื่อให้การฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

  (๔) สรุปรายงานผลการฟื้นฟูไปยังสำนักงานคณะทำงานอำนวยการฟื้นฟูสภาพทางสังคม
จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร 

 
 ข้อ ๘ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเฉพาะกรณี  โดยพิจารณาจัดตั้งจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน หรือองค์กรอ่ืน ที่มีความประสงค์จัดตั้งศูนย์
ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เพ่ือการสนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้เข้ารับการบำบัดรักษา  

ผู้ปฏิบัติงานในที่ทำการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเฉพาะกรณี ให้คัดเลือกจากบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน อาสาสมัคร และภาคประชาสังคม ที่สอดคล้องกับ
สถานที่ตั้งและศักยภาพในการเข้าถึงและความสะดวกในการรับบริการของผู้เข้ารับการบำบัดรักษา 

การขอจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเฉพาะกรณ ีให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้  



๔ 

 

 (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน หรือองค์กรอื่น แจ้ง
ความประสงค์ที่จะจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมไปยังประธานคณะทำงานอำนวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัด
หรือกรุงเทพมหานคร พิจารณาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดตั้ง 

 (๒) ระบบ รูปแบบ กลไก โครงสร้างการบริหารจัดการและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้นำ
รูปแบบการดำเนินงานในศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดหรือศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร มา
ใช้ได้โดยอนุโลม  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน หรือองค์กรอื ่น จัดสรรการ
สนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐ 

 ข้อ ๙  ประธานอนุกรรมการประสานนโยบายและอำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยความ
เห็นชอบของคณะทำงานอำนวยการฟื้นฟูสภาพทางสังคม อาจทำความตกลงกับองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน 
หรือองค์กรอื่น ที่มีศักยภาพดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเฉพาะกรณี เพ่ือมอบหมายภารกิจการฟ้ืนฟูสภาพทาง
สังคม โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ เป้าหมายดำเนินการพื้นที่รับผิดชอบ ระยะเวลา รวมทั้งงบประมาณ
ค่าตอบแทน และมีการลงนามอย่างชัดเจน 

 ข้อ ๑๐  องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน หรือองค์กรอื ่น ที ่มีศักยภาพ และเงื ่อนไขในการ
ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ติดยาและผู้ผ่านการบำบัดรักษา ให้กลับคืนสู่สังคมปกติ สามารถพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์ฟื้นฟู
สภาพทางสังคมของชุมชนได้ โดยทำข้อตกลงกับประธานคณะทำงานอำนวยการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร โดยมี
บทบาท เป้าหมาย การดำเนินงานให้ชัดเจน และสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ  

 
    ให้ไว้  ณ  วันที่                 พ.ศ.  

 
 

              
              (                                     ) 
ประธานคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด   

 


