คําสั่งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
ที่ ๖ / ๒๕๕๔
เรื่อง จัดตั้งสํานักงานอํานวยการร่วมศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
--------------------------------ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์
อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) ได้มอบหมายให้ ร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุง
รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานของศู น ย์ อํ า นวยการพลั ง แผ่ น ดิ น เอาชนะยาเสพติ ด แห่ ง ชาติ เป็ น ไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล
ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ จึงมึคําสั่ง ดังต่อไปนี้
๑. ให้จัดตั้งสํานักงานอํานวยการร่วมศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
ใช้ ชื่อย่อว่า “สอร.ศพส.” เป็ นหน่วยงานที่ ขึ้นตรงกับศูนย์อํานวยการพลังแผ่ นดินเอาชนะยาเสพติด
แห่งชาติ โดยมีเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าสํานักงานอํานวยการร่วม ศพส.
๒. ให้สํานักงานอํานวยการร่วม ศพส. ตั้งอยู่ที่ สํานักงาน ป.ป.ส. อาคาร ๒ ชั้น ๔ เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๓. ให้สํานักงานอํานวยการร่วม ศพส. มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
๓.๑ เป็นฝ่ายเลขานุการของ ศพส.
๓.๒ วิ เ คราะห์ แ ละเสนอแนะในเชิ ง นโยบายเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และปราบปราม
ยาเสพติดให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ ติ ดตาม รวบรวม ประมวล และจั ดทําข้อมูลสถานการณ์ ยาเสพติดในภาพรวม
สถานการณ์เฉพาะพื้นที่ สถานการณ์เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย และสถานการณ์เฉพาะกรณี เสนอ ศพส.
๓.๔ รวบรวม ประมวลประเด็นข้อเสนอการดําเนินงานด้านยาเสพติดของ ศพส.ทุก
ระดับ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอ ศพส. เพื่อพิจารณา รวมทั้งนํา
นโยบาย ข้อสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่ผ่านการพิจารณาของ ศพส. ไปถ่ายทอดแก่ ศพส. ทุกระดับ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๕ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งจัดทําสรุปรายงานการดําเนินงานและ
การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ ศพส.
๓.๖ อํ า นวยการ ประสานการปฏิ บั ติ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
๓.๗ จัดระบบและจัดการสนับสนุนการส่งกําลังบํารุง การติดต่อสื่อสาร
๓.๘ การบริหารกําลังพล การจัดทําทําเนียบ การให้คุณให้โทษ และการพัฒนาบุคลากร
/๔. ให้เลขาธิการ...

-๒๔. ให้เลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะหัวหน้าสํานักงานอํานวยการร่วม ศพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ในสํานักงานอํานวยการร่วม ศพส. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติภารกิจ
ในสํานักงานอํานวยการร่วม ศพส. โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
๕. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน ช่วยเหลือ ประสานงาน และปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้
สํ า นั ก งานอํ า นวยการร่ ว ม ศพส. สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต อบสนองนโยบายและข้ อ สั่ ง การของ
ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยมีโครงสร้าง องค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่ ตามผนวกแนบท้าย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

-๓ผนวกแนบท้ายคําสั่ง ศพส. ที่ ๖ / ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔
สํานักงานอํานวยการร่วมศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (สอร.ศพส.)
สํานักงานอํานวยการร่วม ศพส. มีโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
๑. ที่ปรึกษา มีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. พลตํารวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์
ที่ปรึกษา
๒. ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร
ที่ปรึกษา
๓. พลตํารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์
ที่ปรึกษา
๔. พลเอกพิเชษฐ์
วิสัยจร
ที่ปรึกษา
๕. พลโทองอาจ
พงษ์ศักดิ์
ที่ปรึกษา
๖. พลโทสมชาย
อัครวณิชชา
ที่ปรึกษา
๗. พลตํารวจโทระพีพัฒน์ ปาละวงศ์
ที่ปรึกษา
๘. พลตํารวจโทพิจาร จิตติรัตน์
ที่ปรึกษา
๙. พลตํารวจโทวุฒิ
วิทิตานนท์
ที่ปรึกษา
๑๐. พลตํารวจโทอัมพร จารุจินดา
ที่ปรึกษา
๑๑. พลตํารวจโททวีพร นามเสถียร
ที่ปรึกษา
๑๒. พลตํารวจตรีสมชาติ สว่างเนตร
ที่ปรึกษา
๑๓. พลตํารวจตรีสุพรรณ ประเสริฐสม
ที่ปรึกษา
๑๔. นายแพทย์ประดิษฐ์ สินธวณรงค์
ที่ปรึกษา
๑๕. ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
ที่ปรึกษา
ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คําแนะนะ การปฏิบัติงานของสํานักงานอํานวยการร่วม ศพส.
๒. ส่วนบังคับบัญชา มีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. เลขาธิการ ป.ป.ส.
๒. ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓. ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๔. ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๕. ผู้แทนเลขาธิการ กอ.รมน.
๖. นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.

หัวหน้าสํานักงานฯ
รองหัวหน้าสํานักงานฯ
รองหัวหน้าสํานักงานฯ
รองหัวหน้าสํานักงานฯ
รองหัวหน้าสํานักงานฯ
รองหัวหน้าสํานักงานฯ

ทําหน้า ที่เ ป็น ส่ว นบั งคั บบัญ ชาการปฏิบั ติ กํา กับ ประสาน สั่ งการ ทั้ง ในภาพรวม และตาม
สายงานที่รั บผิดชอบ และให้หัวหน้ าสํา นักงานฯ มีอํา นาจสั่งการ มอบหมายหน้าที่ ใ ห้กับรองฯ เพื่ อ
รับผิดชอบภารกิจและพื้นที่ตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดตั้งกลไก คณะบุคคลเพื่อรับผิดชอบได้
๓. ฝ่ายอํานวยการกลาง มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) จัดประชุมคณะกรรมการ ศพส. คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่เกี่ยวข้อง

-๔๒) งานธุ รการ งานกําลังพล งานกฎหมาย งานสวั ส ดิการ ของศูนย์ อํานวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
๓) การส่งกําลังบํารุง และการสนับสนุน การขนส่ง การติดต่อสื่อสารของศูนย์อํานวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินของศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
แห่งชาติ
๖) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ และมาตรการ
๒) ให้ข้อเสนอแนะผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหาการสั่งปฏิบัติการจัดทําแผนและ
คําสั่งฯ ตรวจสอบ ควบคุม
๓) เสนอแนะและดําเนินการเพื่อให้ได้มา ซึ่งงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดําเนินการ
ภารกิจของศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
๔) ประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและสอดคล้อง
๕) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. ฝ่ายติดตาม และประเมินผล มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ และกลไกการติดตามการดําเนินงานของ ศพส.
ทุกระดับ
๒) กํากับ ควบคุม และติดตามนโยบายและการสั่งการของผู้บังคับบัญชา
๓) ติ ด ตาม รวบรวม สถิ ติ ก ารปฏิ บั ติ ง านของศู น ย์ อํ า นวยการ/ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร
พลังแผ่นดินฯ ทุกระดับ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแผน กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์
๔) ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และศูนย์
อํานวยการ/ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินฯ ทุกระดับ
๕) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. ฝ่ายข้อมูลและการข่าว มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) ดําเนินการและปฏิบัติด้านการข่าว รวบรวม ตรวจสอบ ประเมินค่า วิเคราะห์ สรุป
รายงานข่าวกรอง ตลอดจนสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา
๒) จัดทํารายงานเหตุการณ์สําคัญหรือเร่งด่วน เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ และจัดทําสรุป
รายงานการข่าวประจําวัน ประจําสัปดาห์ หรือประจําเดือน ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓) รวบรวม ตรวจสอบ กลั่นกรอง ข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และ
เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
๔) จัดทําข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และจัดทํารายงานสรุปสถานการณ์
ปัญหายาเสพติด ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕) ออกแบบและจัดระบบข้อมูล
๖) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
/๗. ฝ่ายป้องกัน...

-๕๗. ฝ่ายป้องกันและบําบัดรักษา มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) เสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ กรอบทิศทางและกลยุทธ์ในการป้องกัน และ
บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของประเทศ
๒) อํานวยการ ประสาน สนับสนุน เร่งรัด กํากับ ติดตาม ประเมินผล การป้องกันและ
บําบัดรักษา
๓) จั ดทําแผนการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ผลิ ต และสนับสนุนการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด
๔) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. ฝ่ายประสานงาน กอ.รมน. ศปก.ทบ. ทร. (ป้องกันชายแดน) มีทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี้
๑) ติดตามประสานการปฏิบัติในส่วนรับผิดชอบของ กอ.รมน. และ ศปก.ทบ. ทร. ใน
ภารกิจป้องกันชายแดน
๒) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต่างประเทศ มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงาน การแถลงข่าว และการชี้แจงข้อเท็จจริงในหน้าที่
ความรับผิดชอบของศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
๒) เสนอแนะนโยบาย วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
๓) รวบรวมข่าวสารที่ปรากฎตามสื่อมวลชน และจัดเตรียมข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาในการ
ชี้แจงแก่สื่อมวลชนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา
๔) ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
๕) จัดทําแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์
๖) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ
๗) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. ฝ่ายปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) ประสานการปฏิบัติด้านการสืบสวน สอบสวน ปราบปราม การติดตามข้อร้องเรียน
๒) อํานวยการด้านการบังคับใช้กฎหมาย
๓) ใช้การสืบสวนสอบสวน ทางระบบนิติวิทยาศาสตร์
๔) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. ฝ่ายเฝ้าระวังและเฝ้าฟัง มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
๒) รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของประชาชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด ตามช่ อ งทางต่ า งๆ
ประสานงาน สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์ทราบ และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
๓) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
/๑๒. ฝ่ายสนับสนุน...

-๖๑๒. ฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยี มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) วางระบบการติดต่อสื่อสารทุกระบบ ให้ดํารงการติดต่อได้ตลอดเวลา
๒) สนับสนุนการเชื่อมต่อระบบข้อมูลและระบบการประชุมทางไกลแก่ห้องแก้ปัญหา
(War Room)
๓) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๓. ฝ่ายประสานนโยบาย มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) ประสานงานในเชิ ง นโยบาย เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานตอบสนองต่ อ
นโยบายและข้อสั่งการของ ผอ.ศพส. และ คณะกรรมการ ศพส.
๒) อํานวยการ และประสานการปฏิบัติในเชิงนโยบายของสํานักงานอํานวยการร่วม
ศพส.
๓) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

การจัดโครงสร้างสํานักงานอํานวยการร่วมศูนย์อาํ นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (สอร.ศพส.)
ศพส.
สํานักงานอํานวยการร่วม ศพส.
ส่วนบังคับบัญชา

ฝ่ายอํานวยการ
กลาง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
ต่างประเทศ

ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนงาน
และงบประมาณ

ฝ่ายประสานงาน
กอ.รมน. ศปก.ทบ. ทร.

ฝ่ายติดตาม
และประเมินผล

ฝ่ายปราบปรามและ
บังคับใช้กฎหมาย

ที่ปรึกษา

ฝ่ายข้อมูล
และการข่าว

ฝ่ายเฝ้าระวัง
และเฝ้าฟัง

ฝ่ายสนับสนุน
เทคโนโลยี

ฝ่ายป้องกันและ
บําบัดรักษา

ฝ่ายประสาน
นโยบาย

-๘-

