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(ร่าง) 
กฎกระทรวง 

กำหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม และการติดตามดูแลช่วยเหลือ 
ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา 

พ.ศ. .... 
 

 
หลักการ 

  ให้มีกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม และการติดตาม
ดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา 

เหตุผล 
 
  โดยที่มาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ประกอบ
กับ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง และ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยและ
กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมมีหน้าที่ในการติดตาม ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความช่วยเหลือ 
และสงเคราะห์แก่ผู ้เข้ารับการบำบัดรักษาตามมาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๖๘ เพื่อให้ผู ้เข้ารับการ
บำบัดรักษาได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่จำเป็นและ
เหมาะสม รวมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราวเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้ โดยไม่กลับมากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ทั้งนี้การฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามดังกล่าวให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดในกฎกระทรวงโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(ร่าง) 
กฎกระทรวง 

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม และการติดตามดูแลช่วยเหลือ 
ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา 

พ.ศ. .... 
 

   
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย          ยาเสพติด พ.ศ. .... 
อันเป็นพระราชบัญญัติที ่มีบทบัญญัติบางประการเกี ่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา ๒๖ 
ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับ
มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง และ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ ๑  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป  

  ข้อ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
  “ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม”หมายความว่า สถานที่ทำการฟื้นฟูสภาพทางสังคม แก่ผู้ติดยา

เสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา 
  “การฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม” หมายความว่า การกระทำใด ๆ อันเป็นการสงเคราะห์ สนับสนุนให้

ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา อาชีพ ตลอดจน
การติดตามดูแลช่วยเหลือจนสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข  

  “ผู้เข้ารับการบำบัดรักษา” หมายความว่า ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา ตาม
มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๖๘ และมาตรา ๑๖๙  

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

  (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  

 
หมวด ๒ 

การดำเนินงานฟื้นฟูสภาพทางสังคม 
 

 
ข้อ ๓  ให้คณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู ้ติดยาเสพติดแต่งตั้ง  “คณะอนุกรรมการประสาน

นโยบายและอำนวยการศูนย์ฟื ้นฟูสภาพทางสังคม” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน รอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นรอง
ประธาน ผู ้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์  ผู ้แทนปลัดกระทรวงแรงงาน ผู ้แทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมการปกครองหรือผู้แทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือผู้แทน อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชนหรือผู้แทน ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการการหรือผู้แทน 
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือผู้แทน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวหรือผู้แทน อธิบดีกรมการ
จัดหางานหรือผู้แทน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
ผู้แทน เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือผู้แทน อธิบดีกรมการแพทย์
หรือผู้แทน อธิบดีกรมสุขภาพจิตหรือผู้แทน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือผู้แทน ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ผู้แทนหอการค้าไทย และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งแต่งตั้งจากองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการ 
จำนวน ๓ คน เป็นอนุกรรมการ โดยมีผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ผู้แทน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และผู้แทน
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม  

 
  ข้อ ๔ ให้คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและอำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมมีหน้าที่และ
อำนาจ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) จัดทำข้อเสนอในเรื่องนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมเสนอต่อ
คณะกรรมการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

(๒) วางแนวทางการดำเนินงานคณะทำงานอำนวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานคร 



 

 

(๒) วางแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมระดับต่าง ๆ 
(๓) วางแนวทางให้ส่วนราชการระดับกระทรวง ระดับกรม สำนักงาน มีการสนับสนุน 

ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ รวมถึงจัดสรรการสนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ โดยมีช่องทางการสนับสนุน ช่วยเหลือ 
และสงเคราะห์ มายังศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี 

(๔) กำหนดเงื่อนไข ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบำบัดรักษาที่จะได้รับการ
สนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ ตลอดจนการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน  

(๕) วางแนวทางติดตามการดำเนินงาน สภาพปัญหา อุปสรรค และแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานของศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมระดับต่าง ๆ  

(๖) แต่งตั้งคณะทำงานด้านการศึกษา วิเคราะห์เพื่อการพัฒนา การจัดการข้อมูล การบริหาร
จัดการ การติดตามผล ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  

ให้คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและอำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจัดให้มีการ
ประชุมทุกไตรมาส เพ่ือดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ 

 
 ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดให้มี “คณะทำงานอำนวยการฟื้นฟู

สภาพทางสังคมจังหวัด” ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบงานยาเสพ
ติดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นรองประธาน ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
ผู้แทนสำนักงานแรงงานจังหวัด ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนองค์กรพัฒนา
เอกชน องค์กรชุมชน หรือองค์กรอื่นในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครไม่เกินสองคนเป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิใน
ด้านที่เก่ียวข้องไม่เกินสองคนเป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้าสำนักงานคณะทำงานอำนวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัด
หรือกรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการ 

ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดให้มี “คณะทำงานอำนวยการฟื้นฟูสภาพทางสังคมกรุงเทพมหานคร” 
ประกอบด้วย ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธาน รองปลัดกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบงานยาเสพติดเป็นรองประธาน 
ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน 
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ผู ้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน หรือองค์กรอื ่นใน
กรุงเทพมหานครไม่เกินสองคนเป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เกี่ยวข้องไม่เกินสองคนเป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้า
สำนักงานคณะทำงานอำนวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมกรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการ 

 
 ข้อ ๖ คณะทำงานอำนวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมีการสนับสนุน ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ 

ไปยังศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับต่างๆ ในพ้ืนที ่ตามทีไ่ด้รับการจัดสรรตามช่องทางที่กำหนด 



 

 

  (๒) รวบรวมการสนับสนุน ความช่วยเหลือ สงเคราะห์จากภาคธุรกิจ เอกชน สมาคม องค์กร
ชุมชนต่าง ๆ ที่สามารถให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ แก่ผู้เข้ารับการบำบัดรักษา รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือ ความตก
ลง เพ่ือแจ้งไปยังศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับต่างๆ ในพ้ืนที ่

  (๓) กำหนดช่องทางการสนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์ จากองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
ชุมชน หรือองค์กรอื่น ไปยังศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมระดับต่างๆ ในพ้ืนที ่

  (๔) จัดให้มีการสนับสนุน ความช่วยเหลือ สังเคราะห์อย่างใดๆ แก่ผู้เข้ารับการบำบัดรักษา
เพ่ือสามารถคืนสู่สังคมได้ตามปกติ   

  (๕) กำกับติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับต่างๆ ในพื้นที่ และ
กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

 
 ข้อ ๗ ให้มีสำนักงานคณะทำงานอำนวยการฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ทำ

หน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของคณะทำงานอำนวยการฟื้นฟูสภาพทางสังคม และ
ให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(๑) ดำเนินงานในฐานะหน่วยปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจของคณะทำงานอำนวยการ
ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม 

(๒) พิจารณาให้คำแนะนำและประสานงานกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐในพ้ืนที่  

(๓) ประงานนโยบาย แผน งบประมาณ และความร่วมมือในพื้นที่ เพื่ออำนวยการฟื้นฟู
สภาพทางสังคมในพ้ืนที่ 

(๔) ติดตาม รวบรวมผลดำเนินการที่เกี ่ยวข้องของผู้ เข้ารับการบำบัดรักษาที่ ได้รับการ
สนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์ภาพรวม พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือวางแนวทางการปรับปรุง แก้ไข 

ให้สำนักงานคณะทำงานอำนวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของศาลากลางจังหวัด 
หรือสาธารณสุขจังหวัด หรือสถานที่ที ่อื ่นใดที่เหมาะสมในจังหวัด และให้มีระบบการดำเนินงานด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับข้อมูลด้านความต้องการการช่วยเหลือรายบุคคลจากสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ระบบการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา เพื่อทราบความคืบหน้า สถานภาพของบุคคล และ
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ระบบข้อมูลการสนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ ต่าง ๆ จากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง รวมถึง
การออกหนังสือรับรองของผู้เข้ารับการบำบัดรักษาที่อยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม 

 
 ข้อ ๘ ให้มีผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานคณะทำงานอำนวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม ดังนี้ 

(๑) หัวหน้าสำนักงานคณะทำงานอำนวยการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แต่งตั้งจากข้าราชการในระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่าปฏิบัติงานประจำ  



 

 

(๒) เจ้าหน้าที่ซึ ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ หรือพนักงานราชการ หรือบุคคลภายนอก ตาม
จำนวนที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

ให้หัวหน้าสำนักงานคณะทำงานอำนวยการฟื้นฟูสภาพทางสังคมส่งเสริมให้ผู ้ปฏิบัติงานมี
ความรู้เกี่ยวกับการซักถาม สอบถาม วิเคราะห์ให้ตรงกับความต้องการสนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์ และให้คำปรึกษา รวมทัง้
เข้าใจช่องทางการสนับสนุน ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและจากภาคีต่าง ๆ ในพื้นที่
รับผิดชอบ 

 
หมวด ๓ 

การฟื้นฟูสภาพทางสังคม 
 
ข้อ ๙  ในการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้ส่วนราชการสนับสนุนและช่วยเหลือการดำเนินงานของศูนย์

ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม ดังนี้ 
 (๑) ให้กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดและสนับสนุน 

ช่วยเหลือ สงเคราะห์แก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาในบทบาทหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย  โดยมีส่วน
ราชการในสังกัดท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

               (ก) สำนักงานปลัดกระทรวง ออกระเบียบ วางแนวทางการประสานการบูณาการ จัดสรร
ทรัพยากรให้จังหวัดมีการดำเนินการฟื ้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู ้ติดยาเสพติดหรือผู ้ผ่านการบำบัดรักษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

      (ข) กรมการปกครอง สนับสนุนและกำกับติดตามให้จังหวัดดำเนินการตามโครงการการ
ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมที่กำหนด ส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีส่วนร่วมการติดตาม ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการ
บำบัดรักษา สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมให้เพียงพอต่อการเข้ารับบริการของผู้ติดยาเสพติดหรือผู้
ผ่านการบำบัดรักษา  

      (ค) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ออกระเบียบ วางแนวดำเนินงานแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นทุกระดับ ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์ต่าง ๆ แก่ผู ้ติดยาเสพติดหรือผู ้ผ่านการ
บำบัดรักษา และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในระดับท้องถิ่น  

      (ง) กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา การรวมกลุ่มอาชีพ 
การอบรม การสงเคราะห์ต่าง ๆ แก่ผู้ติดยาและผู้ผ่านการบำบัด 

      (จ) จังหวัดจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ภาคเอกชนต่าง ๆ บริหารจัดการการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ จัดตั ้งสำนักงานศูนย์ฟื ้นฟูสภาพทางสังคม 
ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนต่าง ๆ บริหารจัดการการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในอำเภอ ตำบล หรือหมู่บ้านตามความจำเป็น 



 

 

 (๒) ให้กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง
สนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์ จัดตั้งสำนักงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในพ้ืนที่ กทม. และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม
ในเขตหริอแขวงต่างๆตามความจำเป็น รวมทั้งบูรณาการการสนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์กับส่วนราชการอื่น และ
ภาคีเครือข่ายอื่นๆ โดยมีหน่วยงานในสังกัด ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

      (ก) สำนักอนามัย บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณา การ
สนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์ 

      (ข) สำนักพัฒนาสังคม ดำเนินการอบรม พัฒนา ให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ต่าง ๆ 
และมอบให้ชุมชนมีบทบาทในการติดตาม ช่วยเหลือผู้ติดยา และผู้ผ่านการบำบัด 

      (ค) สำนักการศึกษา ประสาน สนับสนุนการศึกษาเล่าเรียน 
               (ง) สำนักงานเขต ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามที่ได้รับมอบหมาย ให้

การสนับสนุนและประสานความช่วยเหลือ สนับสนุน และให้ความสงเคราะห์ต่าง ๆ แก่ผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการ
บำบัด 

(๓) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ 
สงเคราะห์ในด้านสวัสดิการสังคมต่าง ๆ แก่ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบำบัด โดยให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่  

     (ก) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด สนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์สวัสดิการสังคม  

       (ข) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์สวัสดิการสังคม และ
สงเคราะห์ต่าง ๆ รวมทั้งบ้านที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว  

       (ค) กรมกิจการเด็กและเยาวชน สนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนที่ติด
ยาและเด็กและเยาวชนทีผ่่านการบำบัดรักษา 

        (ง) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์สตรีที่ติดยาเสพติด
และสตรีผ่านการบำบัดรักษา 

  (๔) กระทรวงแรงงาน ดำเนินการ สนับสนุน ช่วยเหลือ พัฒนาฝีมือแรงงาน หาอาชีพที่
เหมาะสมในสถานประกอบการต่าง ๆ แก่ผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบำบัดรักษา โดยให้หน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ 

        (ก) กรมการจัดหางาน ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ จัดหางานที่เหมาะสมในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ  

        (ข) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สนับสนุน การฝึกอบรม พัฒนาฝีมือแรงงานในด้านต่าง ๆ  
 
 



 

 

(๕) กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุน ส่งเสริมในด้านการศึกษาต่าง ๆ  โดยมีหน่วยงานในสังกัดที่
เกี่ยวข้อง ได้แก ่

           (ก) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุน ส่งเสริม และจัดหาสถานศึกษา
ที่เหมาะสม 

          (ข) กรมการศึกษานอกโรงเรียน สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน และ
ฝึกฝนอาชีพ 

       (ค) สำนักงานการอาชีวศึกษา สนับสนุนการฝึกอบรมด้านทักษะอาชีพ      
(๖) กระทรวงสาธารณสุข ประสานงาน บริหารจัดการ สนับสนุน ติดตาม ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด

และผ่านการบำบัดรักษา โดยมีหน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
        (ก) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้เขตบริการสุขภาพ สาธารณสุข

จังหวัด และสาธารณสุขอำเภอประสาน ดำเนินการ และสนับสนุนการบำบัดรักษา การติดตามหลังการบำบัดรักษา 
และการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม 

        (ข) กรมการแพทย์ พัฒนาระบบ กระบวนการ และวิธีการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
การติดตามหลังการบำบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพทางสังคม รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลขั้นต้นของผู้ผ่านการบำบัดเพื่อหา
ความต้องการความสนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห ์ 

        (ค) กรมสุขภาพจิต พัฒนาระบบ กระบวนการ และวิธีการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดมี
อาการทางจิตและประสาท ให้การบำบัดผู ้เสพยาที ่มีอาการทางจิตและประสาท และสนับสนุนข้อมูลขั ้นต้น 
ในความต้องการ ช่วยเหลือ สงเคราะห์ 

        (ง) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สนับสนุนและมอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านในด้านติดตาม ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดและผ่านการบำบัดรักษาในชุมชนและสังคม 

    (๗) ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประสาน สนับสนุน
นโยบาย ร่วมอำนวยการและส่งเสริมในการดำเนินงานทุกระดับ รวมถึงรวบรวมคำของบประมาณในหมวดการฟื้นฟู
สภาพทางสังคม เพ่ือจัดทำคำขอและบริหารงบประมาณ 

 
ข้อ ๑๐ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวง

แรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร มอบหมาย สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ทั้ง
ส่วนกลางและพ้ืนที่ จัดสรรทรัพยากรที่จะสนับสนุนที่เกี่ยวกับความช่วยเหลือและระบบความต้องการประจำปี ในด้าน
ความช่วยเหลือ การสนับสนุน สงเคราะห์แก่ผู้เข้ารับการบำบัดรักษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถสั่งการ 
มอบหมายหน้าทีใ่ห้กับหน่วยราชการในสังกัดอ่ืนๆ ได ้ 

ให้มีการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นในการสนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ จากทุกกระทรวง
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยังจังหวัดและพ้ืนที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือให้ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมแต่ละระดับ
สามารถขอรับการสนับสนุนได้ 



 

 

หมวด ๔ 
 การสนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์และติดตาม  

ข้อ ๑๑  ผู้ขอรับการสนับสนุน ความช่วยเหลือ สงเคราะห ์จะต้องมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี้  
(๑) เป็นผู้เข้ารับการบำบัดรักษาตามมาตรา ๑๑๓ ๑๑๔ และมาตรา ๑๖๙ โดยมีเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้ 
     (ก) ให้ความร่วมมือให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อนำไปสู่การ

สนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์   
     (ข) มีบุคคลที่ลงนามรับรองรับการสนับสนุน ความช่วยเหลือ สงเคราะห์  
     (ค) ยอมรับการติดตามผลความคืบหน้าในการสนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์  
     (ง) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมกำหนด 
(๒) ได้รับการส่งต่อมาจากสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ

ติด ว่าสมควรได้รับการสนับสนุน ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ หรือ เป็นผู้เสพยาเสพติดที่ได้รับการส่งต่อมาจากองค์กร
ชุมชน และองค์กรหรือภาคส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(๓) คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ประธานคณะทำงานอำนวยการฟื้นฟูสภาพทางสังคมเห็นสมควร 
โดยอาจกำหนดเพ่ิมเติมหรือพิจารณาเป็นรายกรณีก็ได้  

(๔) สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแต่ละระดับกำหนด 
 

 ข้อ ๑๒  การขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห ์ มีดังต่อไปนี้  
  (๑) ให้มีเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด 

สอบถาม รวบรวมข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษาแบบรายงานเบื้องต้น เพื่อวิเคราะห์หาเหตุผล ความจำเป็นในการ
สนับสนุนความช่วยเหลือ สงเคราะห์ต่าง ๆ ต่อผู้เข้ารับการบำบัดรักษา ระหว่างการบำบัดรักษาหรือฟื ้นฟู ใน
สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด 

  (๒) ให้เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดส่ง
แบบรายงานเบื้องต้นไปยังสำนักงานคณะทำงานอำนวยการฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร หรือศูนย์
ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมแต่ละระดับ  

  (๓) ให้ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานคณะทำงานอำนวยการฟื้นฟูสภาพทางสังคม หรือศูนย์ฟื้นฟู
สภาพทางสังคมแต่ละระดับ ศึกษา สอบถาม วิเคราะห์รายละเอียดถึงความจำเป็น ความต้องการ และกำหนดแนวทางการ
สนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เข้ารับการบำบัดรักษา รวมถึงกรณีผู้เสพยาเสพ
ติดหรือผู้ติดยาเสพติดมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์โดยมิได้ผ่านการบำบัดรักษา ให้จัด
ให้มีการสนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ตามหมวดนี้ 



 

 

  (๔) ให้สำนักงานคณะทำงานอำนวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม หรือศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม
แต่ละระดับ ประสานและแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หรือองค์กรอื่น เพื่อขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือ และ
สงเคราะห ์

  (๕) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน หรือองค์กรองค์กรอื่นๆ 
พิจารณาการสนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ และแจ้งกลับมายังสำนักงานคณะทำงานอำนวยการฟื้นฟูสภาพทาง
สังคม หรือศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแต่ละระดับ เพื่อพิจารณาส่งตัวผู้เข้ารับการบำบัดรักษาไปรับการสนับสนุน 
ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ต่อไป 

  (๖) สำนักงานคณะทำงานอำนวยการฟื้นฟูสภาพทางสังคม หรือศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแต่
ละระดับ แจ้งให้ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาทราบและยอมรับการติดตามผลความคืบหน้าในการสนับสนุน ช่วยเหลือ และ
สงเคราะห์ 
 

หมวด ๕ 
การสร้างเอกภาพกับกลไกแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ 

  
  

ข้อ ๑๓  การฟื้นฟูสภาพทางสังคม เป็นระบบและกลไกที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการ
บำบัดรักษาสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งของการแก้ไขปัญหา            ยา
เสพติด ดังนั้น เพื่อความเป็นเอกภาพของมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบ จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัด
กรุงเทพมหานคร พิจารณาจัดให้มีกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการบริหาร การอำนวยการ การปฏิบัติการ การ
จัดสรรทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้ดำเนินการอย่างประสานสอดคล้อง สนับสนุนภารกิจซึ่งกัน
และกัน ในพ้ืนที่แต่ละจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร เพ่ือประโยชน์ในการยุติปัญหายาเสพติดในภาพรวม 

 
    ให้ไว้  ณ  วันที่                 พ.ศ.  

 
 
(                            ) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  


