แนวทางการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้เข้าสู่กระบวนการการบําบัดรักษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
-----------------------ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในข้อที่ ๓ ระบุให้ “หน่วยงานที่รับผิดชอบนํา
ผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบําบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดให้สามารถ
กลับมาดํารงชีวิตได้ตามปกติ ทั้งในด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ โดยประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้ง ภาคประชาชนและองค์กรชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานดังกล่าวอย่างจริงจัง” ซึ่งถือเป็น
นโยบายที่ได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฯ ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข และในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้กําหนดให้ใช้กลไกของกํานันผู้ใหญ่บ้านและ
อาสาสมัครในพื้นที่ซึ่งเป็นกลไกทางการปกครอง มีอํานาจหน้าที่ในการ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” เป็นกลไกหลักใน
การติดตามดูแลและช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฯ ในปี ๒๕๕๗ ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ โดยผลการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฯ ในปี ๒๕๕๗ ตามกลไกของกระทรวง มหาดไทยมีการ
ติดตามผู้ผ่านการบําบัดฯ ตามที่ได้รับมอบหมายได้ครบตามเป้าหมายที่กําหนด โดยสามารถพบตัวผู้ผ่านการ
บําบัดฯ จํานวน ๑๐๑,๙๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓ ของเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย ในจํานวนนี้ส่วนใหญ่
มีการงานอาชีพ มีเพียง ๑๐,๑๒๒ คน หรือร้อยละ ๙.๙๒ ที่กลับไปเสพติดซ้ํา และมีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับ
ความช่วยเหลือประมาณ ๓๓,๐๕๐ คน โดยความต้องการที่ขอรับความช่วยเหลือได้แก่ ทุนประกอบอาชีพ การ
จัดหางาน การฝึกทักษะ/ฝึกอาชีพ การศึกษา และการเข้ารับบริการสุขภาพ (เรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย)
ซึ่งในปี ๒๕๕๗ ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วจํานวน ๕,๕๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗ ของผู้ประสงค์จะขอรับความ
ช่วยเหลือ
สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ การดําเนินการติดตามดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ผ่าน
การบําบัดฯ ยังคงเป็นมาตรการสําคัญที่จะช่วยแก้ไขและลดปัญหาผู้เสพยาเสพติด เพื่อไม่ให้กลับไปกระทํา
ความผิดซ้ําและส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศต่อไป โดยในแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
พ.ศ.๒๕๕๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม ได้กําหนดเป้าหมายในการ
ติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูให้สามารถกลับมาดํารงชีวิตได้ตามปกติและไม่หวนกลับไปใช้
ยาเสพติดซ้ําอีก โดยดําเนินการติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูในทุกระบบของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของจํานวนประมาณการผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู ๒๓๐,๐๐๐
คน และดูแ ลให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามความเหมาะสมแก่ ผู้ ป ระสงค์ ข อรั บ ความช่ ว ยเหลือ ทุ ก คน โดยกํ า หนด
เป้าหมายการให้ความช่วยเหลืออย่างน้อย ๗๐,๐๐๐ คน

๑. เป้าหมายในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เข้าสู่กระบวนการการบําบัดฯ ประกอบด้วย
๑) เป้าหมายการติดตามดูแล : ดําเนินการติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูฯในทุกระบบของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ให้ได้อย่างน้อยร้ อยละ ๘๐ ของเป้ าหมายประมาณการจํ านวน ๒๓๐,๐๐๐ คน ใน
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
๑.๑) กลุ่มผู้ผา่ นการบําบัดฟื้นฟูในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
(๑) ผู้ที่ได้รับข้อมูลว่ากลับไปเสพติดซ้ํา จํานวนประมาณ ๑๐,๑๒๒ คน
(๒) ผู้ทแี่ จ้งความจํานงขอรับความช่วยเหลือ จํานวนประมาณ ๓๓,๐๕๐ คน
(๓) ผู้ผ่านการบําบัดรักษาฯ ในช่วง ๓ เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (กรกฎาคม –
กันยายน ๒๕๕๗) ในระบบบังคับบําบัด และค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จํานวนประมาณ ๔๔,๒๒๔ คน
๑

๑.๒) กลุ่มผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในทุกระบบซึ่งประมาณการว่าจะมี
ผู้ผ่านการบําบัดประมาณ ๑๔๒,๖๐๔ คน
๒) เป้าหมายการดูแลช่วยเหลือ ตามกลไกของกระทรวงมหาดไทย : ดําเนินการดูแลให้ความช่วยเหลือ
ตามความเหมาะสมแก่ผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือทุกคน โดยกําหนดเป้าหมายอย่างน้อย ๗๐,๐๐๐ คน

๒. แนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฯ
การติ ด ตามดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ผู้ ผ่ า นการบํ า บั ด ฯ ถื อ เป็ น ขั้ น ตอนที่ มี ค วามสํ า คั ญ เพื่ อ ให้ ผู้ เ สพและผู้ ติ ด
ยาเสพติดที่ผ่านกระบวนการบําบัดฯ ได้รับการดูแลและช่วยเหลือให้สามารถดํารงชีวิตของตนเองได้อย่างปกติสุข
โดยไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ําอีก โดยการดําเนินการให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องดําเนินการภายใต้การบูรณา
การและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ในลักษณะของเครือข่าย หรือคณะทํางาน
ภายใต้กลไกของศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร อําเภอ/เขต
เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ที่มุ่งเน้นการติดตามดูแลและช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฯ ภายใต้ ความเหมาะสมของ
ศักยภาพและบริบทในพื้นที่
๒.๑ กลไกการติดตามและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดําเนินการจัดตั้งศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่าน
การบําบัดฟื้นฟูจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูอําเภอ/เขต เทศบาล
เมือง/เทศบาลนคร เพื่อทําหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านการบําบัด โดยมีองค์ประกอบ และบทบาท
ภารกิจ ดังนี้
๒.๑.๑ ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผา่ นการบําบัดฟืน้ ฟูจังหวัด
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ประกาศสถานที่ ตั้ ง ตามความเหมาะสม เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ใ นการกํ า กั บติ ด ตามการ
ดําเนินงานตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบและบทบาทภารกิจ ดังนี้
องค์ประกอบ :
๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้อํานวยการศูนย์
๒) นายแพทย์สาธารณสุขหรือผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด
๓) ผูแ้ ทนสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
๔) ผูแ้ ทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๕) ผูแ้ ทนศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
๖) ผูแ้ ทนสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
๗) ผูแ้ ทนสํานักงานจัดหางานจังหวัด
๘) ผูแ้ ทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษา
๙) ผูแ้ ทนสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(จังหวัด)
๑๐) ผู้แทนสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๑๑) ผู้แทนกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
๑๒) ผู้แทนสํานักงาน ปปส.ภาค
๑๓) ผู้อํานวยการ หรือผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่
๑๔) ผู้แทนโรงพยาบาล
๑๕) ผู้แทนองค์กรธุรกิจเอกชน
๑๖) ผู้แทนฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการในพื้นที่
๒

๑๗) ผู้แทนภาคประชาชน
๑๘) อื่นๆ ตามความเหมาะสม
ภารกิจ :
๑) กําหนดแนวทางการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูของจังหวัด
๒) ดําเนินการรณรงค์สร้างความเข้าใจและเสริมสร้างเจตคติการให้โอกาสผู้เสพติดเพื่อให้คืนสู่
ครอบครัว ชุมชน สังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓) สนับสนุนช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลผลการวิเคราะห์ศักยภาพเบื้องต้นที่ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูอําเภอ/เทศบาล ส่งมา
๔) รายงานผลการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ โดยรวบรวมข้อมูลทะเบียนประวัติผู้ผ่านการบําบัด
ฟื้นฟู ผลการติดตาม และผลการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ทปี่ ระสงค์ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๒.๑.๒ ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูกรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศสถานที่ตั้งตามความเหมาะสม เพื่อทําหน้าที่ในการกํากับติดตาม
การดําเนินงานตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบและบทบาทภารกิจ ดังนี้
องค์ประกอบ :
๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รบั มอบหมาย เป็น
ผู้อํานวยการศูนย์
๒) ผู้แทนสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
๓) ผู้แทนสํานักงานเขต
๔) ผูแ้ ทนกองบัญชาการตํารวจนครบาล
๕) ผูแ้ ทนสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑๐ เขตพื้นที่
๖) ผูแ้ ทนศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
๗) ผูแ้ ทนสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
๘) ผูแ้ ทนศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน กรุงเทพมหานคร
๙) ผูแ้ ทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษา
๑๐) ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑๑) ผู้แทนสํานักงาน ปปส. กทม.
๑๒) ผู้อํานวยการ หรือผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่
๑๓) ผู้แทนองค์กรธุรกิจเอกชน
๑๔) ผู้แทนภาคประชาชน
๑๕) อื่นๆ ตามความเหมาะสม
ภารกิจ :
๑) กําหนดแนวทางการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูของกรุงเทพมหานคร
๒) ดําเนินการรณรงค์สร้างความเข้าใจและเสริมสร้างเจตคติการให้โอกาสผู้เสพติดเพื่อให้คืนสู่
ครอบครัว ชุมชน สังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓) สนับสนุนช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลผลการวิเคราะห์ศักยภาพเบื้องต้นที่ศูนย์เพื่อการประสานการดาแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูเขต ส่งมา
๔) รายงานผลการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ โดยรวบรวมข้อมูลทะเบียนประวัติผู้ผ่านการบําบัด
๓

ฟื้นฟู ผลการติดตาม และผลการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๒.๑.๓ ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผา่ นการบําบัดฟืน้ ฟูอําเภอ/เขต/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร
ให้ ที่ ว่ า การอํ า เภอ/เขต/เทศบาล หรื อ สถานที่ อื่ น ตามที่ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด หรื อ ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครเห็นสมควร เป็นศูนย์เพื่อประสานการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูอําเภอ/เขต/เทศบาล
เมือง/เทศบาลนคร โดยมีองค์ประกอบและบทบาทภารกิจ ดังนี้
องค์ประกอบ :
๑) ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผูผ้ ่านการบําบัดฟื้นฟูอาํ เภอ
๑.๑) นายอําเภอ เป็นหัวหน้าศูนย์
๑.๒) ปลัดอําเภอผู้ประสานงานประจําตําบล
๑.๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือปลัดเทศบาลตําบล
๑.๔) สาธารณสุขอําเภอ
๑.๕) ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
๑.๖) กํานัน
๑.๗) ผู้แทนพัฒนาชุมชน
๑.๘) ตํารวจมวลชนสัมพันธ์
๑.๙) ผู้อํานวยการหรือผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่
๑.๑๐) ผู้แทนฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการในพื้นที่
๑.๑๑) อื่นๆ ตามความเหมาะสม
๒) ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผูผ้ ่านการบําบัดฟื้นฟูเขต
๒.๑) ผู้อํานวยการเขต เป็นหัวหน้าศูนย์
๒.๒) ผู้แทนฝ่ายพัฒนาชุมชน
๒.๓) ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในเขต
๒.๔) ตํารวจชุมชนสัมพันธ์
๒.๕) ผู้อํานวยการหรือผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่
๒.๖) ผู้แทนกรรมการหมู่บ้านชุมชน
๒.๗) ผู้แทนสถานประกอบการในพื้นที่
๒.๘) อื่นๆ ตามความเหมาะสม
๓) ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผูผ้ ่านการบําบัดฟื้นฟูเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง
๓.๑) ปลัดเทศบาลนคร/เมือง เป็นหัวหน้าศูนย์
๓.๒) ผู้แทนงานสาธารณสุขของเทศบาล
๓.๓) ผู้แทนงานพัฒนาชุมชนของเทศบาล
๓.๔) ตํารวจชุมชนสัมพันธ์
๓.๕) ผู้แทนกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน
๓.๖) ผู้แทนโรงพยาบาลในพื้นที่
๓.๗) ผู้อํานวยการหรือผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่
๓.๘) ผู้แทนฝ่ายบุคคลสถานประกอบการในพื้นที่
๓.๙) อื่นๆ ตามความเหมาะสม
๔

ภารกิจ :
๑) รับรายงานตัวของผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู ตามแบบ แบบ บ.๑๐๘ – ๒๕๕๗ – ๗ เพื่อเข้าสู่การ
ติดตาม ดูแลอย่างต่อเนื่อง
๒) ประกาศแต่ ง ตั้ ง ผู้ ทํ า หน้ า ที่ ติ ด ตาม ดู แ ลผู้ ผ่ า นการบํ า บั ด ฟื้ น ฟู ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย กํ า นั น
ผู้ใ หญ่ บ้า น กรรมการหมู่ บ้า น อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํา หมู่บ้ าน อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร อาสาสมัครภาคประชาชน ประชาชนผู้มีจิตอาสา
๓) พัฒนาศักยภาพผู้ติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูเพื่อให้เข้าใจภารกิจที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูเพื่อป้องกันการเสพติดซ้ํา ตลอดจนให้ความรู้และ
คําปรึกษาแนะนําเบื้องต้น
๔) จําแนกรายชื่อ ตรวจสอบความถูกต้อง และมอบหมายภารกิจให้ผู้ทําหน้าที่ติดตามดูแลและ
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูดําเนินการติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู
๕) จํ า แนกรายชื่ อ ผู้ ป ระสงค์ ข อรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ตามประเภทของความต้ อ งการ รวมถึ ง
ดําเนินการจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมในผู้ที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เหตุผล
ความจําเป็น ศักยภาพ และความเหมาะสมภายใต้บริบทของพื้นที่ก่อนให้ความช่วยเหลือ
๖) ดําเนินการจัดทําข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่สมควรได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ
๗) ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ โดยการประสานหน่วยงานใน
พื้นที่ร่วมกันวางแผนและให้ความช่วยเหลือในการดําเนินการตามความต้องการและเหมาะสม ในกรณีที่เกินกว่า
ศักยภาพที่ทางอําเภอ/เขต/เทศบาลเมือง/เทศบาลนครจะดําเนินการได้ให้รายงานผลไปยังศูนย์เพื่อประสานการ
ดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูจังหวัด/กทม.
๘) รายงานผลการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูลงในระบบข้อมูลสารสนเทศ
ยาเสพติดจังหวัด (NISPA)
๒.๑.๔ ผู้ทําหน้าที่ในการติดตามดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู รับผิดชอบในการติดตามผู้ผ่านการบําบัด
ตามรายชื่อ ที่ศูน ย์เ พื่อ ประสานการดูแ ลผู้ผ่า นการบํา บัด ฟื้น ฟูอํา เภอ /เขต/เทศบาลเมือ ง/เทศบาลนคร
มอบหมาย และรายงานผลการติดตามดูแลตามแบบรายงานที่กําหนด
องค์ประกอบ : ชุดปฏิบัติการตําบล (ทีมสหวิชาชีพ) และผู้ทําหน้าที่ติดตามในหมู่บ้าน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
กรรมการหมู่บา้ น อาสาสมัครคุมประพฤติ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร อาสาสมัครภาคประชาชน ประชาชนผู้มีจิตอาสา
ภารกิจ :
๑) ติดตามดูแลผู้ผ่านการบําบัดฯ ตามรายชื่อที่ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัด
ฟื้นฟูอําเภอ/เขต/เทศบาลเมือง/เทศบาลนครมอบหมาย
๒) รายงานผลการติดตามดูแลตามแบบรายงานที่กําหนด
๓) ในรายที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ให้ดําเนินการจัดหาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
๔) รวบรวมผลการติดตามส่งให้ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูอําเภอ/
เขต/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร เพื่อลงข้อมูลต่อไป

๕

๒.๒ แนวทางการติดตามดูแลผู้ผ่านการบําบัดฯ
๒.๒.๑ แนวทางการติดตามดูแลผู้ผ่านการบําบัด ภายใต้กลไกของกระทรวงสาธารณสุข และ
กรุงเทพมหานคร
การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดจากสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข และ
สถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ให้ดําเนินการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบํ าบัดตามกระบวนการ
ขั้นตอนปกติของกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงกลุ่มผู้เข้ารับการบําบัดตามประกาศ คสช.
ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ที่ถูกส่งต่อมายังสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร
๒.๒.๒ แนวทางการติดตามดูแลผู้ผ่านการบําบัด ภายใต้กลไกของกระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูจังหวัด/กรุงเทพมหานคร กํากับการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่กําหนด โดยกําหนดแนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด
ฟื้นฟูให้กับศูนย์เพื่อการประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูอําเภอ/เขต/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง
ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูอําเภอ/เขต/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง แต่งตั้ง
ผู้ ทํ า หน้ า ที่ ติ ด ตามดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และมอบหมายรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการบํ า บั ด ฟื้ น ฟู ใ ห้ กั บ ผู้ ทํ า หน้ า ที่ ติ ด ตามฯ
ดําเนินการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู โดยติดตามอย่างน้อยจํานวน ๔ – ๗ ครั้งต่อคน โดยในการ
ติดตามแต่ละครั้งมีระยะห่างในการดําเนินการอย่างน้อย ๓๐ วัน และบันทึกผลการติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู
ตามแบบ บ.๑๐๘ – ๒๕๕๗ – ๘ โดยทําการติดตามผู้ผ่านการบําบัดฯปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ ตามกลุ่มเป้าหมาย
และแนวทาง ดังนี้
๑) ผู้ที่ได้รับการติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แล้วพบว่ากลับไปเสพติดซ้ํา มอบหมายให้
ผู้ทําหน้าที่ติดตามฯ ดําเนินการติดตามเพิ่มเติมอย่างน้อย ๒ ครั้งให้คําปรึกษา แนะนําให้เห็นถึงโทษของยาเสพติด
และชักชวนให้เลิกหรือกลับไปบําบัดฟื้นฟู และช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูให้กลับเข้าไปบําบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพในสถานที่บําบัดฟื้นฟูฯ พร้อมรายงานผลการดําเนินงาน
๒) ผู้ที่ได้รับการติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่แจ้งความจํานงขอรับความช่วยเหลือ
มอบหมายให้ดําเนินการติดตามเพิ่มเติมอย่างน้อย ๒ ครั้ง โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการให้ความช่วยเหลือ จากนั้นพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามศักยภาพ พร้อมรายงานผล
๓) ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู ในช่วง ๓ เดือนหลัง ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (กรกฎาคม –
กันยายน ๒๕๕๗) ในระบบบังคับบําบัด และค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มอบหมายให้ดําเนินการติดตามดูแล
อย่างน้อย ๔ – ๗ ครั้ง โดยผู้ที่แจ้งความจํานงขอรับความช่วยเหลือ ให้ดําเนินการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการให้ความช่วยเหลือ จากนั้นพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามศักยภาพ
พร้อมรายงานผลการดําเนินงาน
๔) ผู้ผ่านการบําบั ดฟื้ นฟู ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/
๒๕๕๗ และผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูในระบบระบบบังคับบําบัด มอบหมายให้ดําเนินการติดตามดูแลช่วยเหลืออย่าง
น้ อ ย ๔ – ๗ ครั้ ง โดยผู้ ที่ แ จ้ ง ความจํ า นงขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ให้ ดํ า เนิ น การสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
ประกอบการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการให้ความช่วยเหลือ จากนั้นพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามศักยภาพ
พร้อมรายงานผลการดําเนินงาน
เงื่อนไขในการติดตาม :
๑) การติดตามดูแลช่วยเหลือในแต่ละครั้ง ให้มีระยะห่างของการติดตาม อย่างน้อย ๓๐ วัน
๒) ในการติดตามดูแลช่วยเหลือในแต่ละราย (เฉพาะผู้ผ่านการบําบัดฯ ตามประกาศ คสช. ฉบับ
ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ และผู้ผ่านการบําบัดฯ จากระบบบังคับบําบัด) หากพบว่ าผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูฯ มีการใช้
๖

ยาเสพติดในช่วงที่มีการติดตาม ให้ผู้ที่ทําหน้าที่ติดตามดําเนินการติดตามอย่างน้อย ๗ ครั้ง โดยมีจํานวนครั้งที่
ติดตามสูงสุด ๑๒ ครั้ง
๓) การสิ้นสุดการติดตามดูแลช่วยเหลือจะมีผลในกรณี ดังนี้
๓.๑) มีการติดตาม จํานวน ๔ - ๗ ครั้ง และพบว่าผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูสามารถเลิก
หรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๔ ครั้ง
๓.๒) เมื่อดําเนินการติดตามและพบว่าไม่พบตัวผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู ให้ระบุสาเหตุที่
ไม่พบอย่างชัดเจน เช่น ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนที่ทํางาน ถูกจับ เสียชีวิต ติดตามไม่ได้ เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็น ๒ กรณี
- กรณีที่ระบุสาเหตุว่ามีการย้ายที่อยู่ เปลี่ยนที่ทํางานไปยังนอกพื้นที่ ติดตาม
ไม่ได้ ให้ดําเนินการติดตามต่อจนครบจํานวน ๔ ครั้งและให้ถือว่าสิ้นสุดการติดตาม
- กรณีที่ระบุสาเหตุว่า ถูกจับ เสียชีวิต ให้สิ้นสุดการติดตามทันที
๓.๓) ให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูเสร็จสิ้นแล้ว
๓.๔) กรณีที่ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดถูกนําตัวเข้าสู่กระบวนการบําบัดตามประกาศ คสช.
ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ให้ทําการตรวจสอบข้อมูลในระบบ บสต. และระบบ NISPA หากเป็นบุคคลที่อยู่ระหว่าง
การบําบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบําบัดของกรมคุมประพฤติ และระบบสมัครใจของสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้
ส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ แต่ถ้าหากเป็นบุคคลที่ยังอยู่ระหว่างการบําบัดฟื้นฟูในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้สิ้นสุดการบําบัดฟื้นฟูและการติดตามดูแลช่วยเหลือนั้นทันที และนําเข้าสู่กระบวนการบําบัดตาม
ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ รอบใหม่
๓.๕) หากพบบุคคลที่ไม่เคยผ่านการบําบัดฟื้นฟู หรือไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดใน
ระหว่างที่มีการติดตามดูแลช่วยเหลือ ให้ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
รายงานข้อเท็จจริงแก่สํานักงาน ป.ป.ส. พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา เพื่อจําหน่ายรายชื่อออกจากระบบ
การบําบัดรักษายาเสพติดและระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือ
๒.๓ แนวทางการให้ความช่วยเหลือ
การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู นับเป็นภารกิจที่มีความสําคัญ เป็นขั้นตอนของการ
ช่วยเหลือให้ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูให้สามารถหลีกเลี่ยงกับสิ่งยั่วยุที่จะทําให้กลับไปใช้ยาเสพติดซ้ํา รวมถึงสามารถ
แก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากผ่ า นระบบการบํ า บั ด ฟื้ น ฟู ต ลอดจน เสริ ม สร้ า งกํ า ลั ง ใจให้ ผู้ ผ่ า นการ
บําบัดรักษาและครอบครัวมีความเข้มแข็งและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
ผู้ที่ผ่านการบําบัดฟื้นฟู มักจะประสบปัญหาการกลับไปเสพติดซ้ําเนื่องจากกลับไปสู่สภาพแวดล้อมและ
สิ่งยั่วยุเดิมๆ ปัญหาชีวิตต่างๆ การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูจึงต้องเน้นทั้งในเรื่องของการแก้ไข
ปัญหา เช่น การช่วยเหลือผู้กลับไปเสพติดซ้ําโดยการให้คําปรึกษาและสนับสนุนการเข้าสู่การบําบัดฟื้นฟูอีกครั้ง
ในกรณีที่ไม่สามารถเลิกยาเสพติดได้เอง เป็นต้น หรือการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดํารงชีวิตให้กับผู้ผ่านการ
บําบัด เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ
การสนับสนุนการดําเนินงาน เป็นต้น
กรณีเป็นผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูจากระบบสมัครใจที่อยู่ในความดูแลของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและกรุงเทพมหานครที่ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือ ให้ส่งต่อข้อมูลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือไปยัง
ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูอําเภอ/เขต/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง เพื่อสนับสนุนความ
ช่วยเหลือตามแนวทางที่กําหนด
การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้แสดงความจํานงค์ขอรับความช่วยเหลือ ให้ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่าน
การบําบัดฟื้นฟูอําเภอ/เขต/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง จํ าแนกประเภทและจํานวนผู้ประสงค์ข อรับความ
ช่วยเหลือ และหาข้อมูลเพิ่มเติมถึงศักยภาพความเป็นไปได้ ความพร้อมของผู้ขอรับความช่วยเหลือ ดําเนินการ
๗

ให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฯ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของศักยภาพและบริบทในพื้นที่ในด้านต่างๆ
ดังนี้
๑) การมีรายได้และการประกอบอาชีพทั้งการทํางานในระบบ เช่น โรงงานห้างร้าน สถาน
ประกอบการที่เกิดจากการจ้างงานและการทํางานนอกระบบ เช่น การทําเกษตรกรรม การปศุสัตว์ เป็นต้น
รวมถึง การประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก เช่น ช่างซ่อมรถยนต์ ซ่อมรถจักรยานยนต์ การขาย
อาหาร เป็นต้น
๒) การศึกษาต่อทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา
๓) การจัดสวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ
๔) การพัฒนาทักษะและฝีมือในการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น การพัฒนาฝีมือช่าง
๕) การให้ความช่วยเหลือในด้านสุขภาพการส่งต่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ฯลฯ
๖) การให้คําปรึกษาในการดํารงชีวิต
๗) อื่นๆ
ในกรณีที่การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดเกินศักยภาพที่ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการ
บําบัดฟื้นฟูอําเภอ/เขต/เทศบาลนคร/เทศบาลเมืองจะดําเนินการได้ ให้สรุปผลการพิจารณาผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู
ที่เหมาะสมได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือและประสานงานไปยังศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป อาทิเช่น
- ด้านการศึกษา ส่งข้อมูลต่อไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมหรือมัธยม หรือ
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
- การฝึกทักษะอาชีพ ส่งข้อมูลต่อไปยังศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
- การจั ด หางานทํ า ส่ ง ข้ อ มู ล ต่ อ ไปยั ง สํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด และสํ า นั ก งาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
- ทุนสงเคราะห์ ส่งต่อให้ศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัด หรือศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน
กทม.
โดยมีรายละเอียดของแนวทางการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ประกอบด้วย
๒.๓.๑ การให้ความช่วยเหลือทุนเพือ่ เลีย้ งชีพและประกอบอาชีพ
๑) กองทุนสงเคราะห์ราษฎรอัตคัดขาดแคลนทั่วไป พ.ศ.๒๕๔๗
ดําเนินการสงเคราะห์บุคคลที่ประสบปัญหาเดือดร้อนเป็นเงินไม่เกินครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท โดย
ให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรอัตคัดขาดแคลนทั่วไปที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.๑) ราษฎร์ที่มีฐานะยากจนและได้รับความเดือดร้อน ไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้
๑.๒) ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนนี้มาแล้ว ๓ ครั้ง
๑.๓) เป็นผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนที่คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเคราะห์ฯ เห็นสมควรให้
ความช่วยเหลือ
ประสานงานได้ที่ : กรณีมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในภูมิภาค ให้ยื่นคําขอได้ที่สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ ๑ – ๑๒ หรือ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา หรือนิคมสร้างตนเอง หรือสถานสงเคราะห์ที่ผู้ขอรับ
การสงเคราะห์มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่
กรณีมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร: สํานักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพ ๑ – ๘
หมายเหตุ : จากระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ราษฎรอัตคัดขาดแคลนทั่วไป
พ.ศ.๒๕๔๗
๘

๒) การสงเคราะห์ครอบครัวผูม้ รี ายได้นอ้ ยและผู้ไร้ทพี่ ึ่ง พ.ศ.๒๕๕๒
ดําเนินการสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน โดยการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
หรือสิ่งของตามรายการ ดังนี้ ๑) ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค/ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ๒) ค่ารักษาพยาบาล รวมถึง
ค่าพาหนะ/ค่าอาหารระหว่างติดต่อรักษา ๓) ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ๔) เงินทุนประกอบอาชีพ เป็นวงเงินในการ
ช่วยเหลือไม่เกินครั้งละ ๓,๐๐๐ บาทต่อครอบครัว และช่วยติดต่อกันไม่เกิน ๓ ครั้งต่อครอบครัวต่อปีงบประมาณ
โดยให้การสงเคราะห์แก่บุคคลเหล่านี้
- ครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน หมายความว่า ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่ประสบ
ความเดือดร้อนเพราะสาเหตุหัวหน้าครอบครัว ๑) ตาย ๒) ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจําคุก ๓) เจ็บป่วย
ร้ายแรงหรือพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ๔) ประสบภาวะยากลําบากในการดํารงชีพ ๕) ไม่สามารถดูแล
ครอบครัวได้ด้วยเหตุอื่น
- ผู้ไร้ที่พึ่ง หมายความว่า บุคคลผู้ปราศจากทรัพย์สิ่งของหรือรายได้สําหรับยังชีพ และ
ไม่มีผู้ให้พึ่งพาอาศัย
ประสานงานได้ที่ : กรณีมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในภูมิภาค ให้ยื่นคําขอได้ที่ สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ – ๑๒ หรือหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ
กรณีมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร:สํานักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการหรือศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๑ – ๑๒
หมายเหตุ : จากระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่
พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๒
๓) การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน
ดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน โดยให้ความช่วยเหลือเป็น
เงินหรือสิ่งของได้ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อครั้งต่อครอบครัว (ในกรณีที่ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของที่เกิน
กว่า ๒,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี)
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินหมายความว่า ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
โดยปัจจุบันทันด่วน หรือเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ และจะต้องได้รับการแก้ไขโดยฉับพลัน
ทันท่วงที เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาสังคมด้านอื่นๆตามมา
ประสานงานได้ที่ : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ ๑ – ๑๒
หมายเหตุ : ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๗และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
๔) ทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ
จังหวัดจัดหาทุนให้กับผู้ผ่านการบําบัดฯ ดําเนินการกู้ยืมเงินเพื่อไปประกอบอาชีพโดยให้จังหวัด
เป็นผู้กําหนดคุณสมบัติของผู้กู้ยืม และหลักเกณฑ์ในการกู้ยืมตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด พร้อมกับเป็น
แกนกลางในการประสานหาแหล่งทุนในพื้นที่ เช่น ธนาคารออมสิน งบประมาณของ อบต. เทศบาล ในพื้นที่
๕) ทุนจากโครงการพัฒนาเมือง
เป็นเงินอุดหนุนที่ให้การสนับสนุนในพื้นที่ชุมชนเมือง ได้แก่ พื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมือง
เทศบาลนคร เมืองพัทยา กรุงเทพมหานครและพื้นที่ตามที่คณะกรรมการดําเนินโครงการพัฒนาเมืองกําหนดเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงโครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว สร้างความ
มั่ นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพ ย์ สิน ความปลอดภัย และห่า งไกลสิ่งเสพติดให้ โ ทษ โดยต้องเป็นโครงการที่
สนับสนุนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งอาจเป็นโครงการที่มีทุนอยู่บางส่วนหรือเป็น
๙

โครงการที่ริเริ่มใหม่ที่ไม่สามารถขอรับสนับสนุนจากงบประมาณปกติหรืองบประมาณของหน่วยงานภาครัฐได้
หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ สามารถจัดทําเป็นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนในอัตราโครงการละ ๕๐๐,๐๐๐ –
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แนวทางการประสานขอรับทุน :
๕.๑) ผู้เสนอโครงการต้องเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุดใน
พื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองที่มีการรวมตัวกันจํานวนตั้งแต่ ๑๐๐ หลังคาเรือนขึ้นไปโดยใน ๑
หลังคาเรือนจะเป็นสมาชิกของผู้เสนอโครงการได้เพียงคนเดียวเท่านั้น และประชาชน ๑ คน จะเป็นสมาชิกของ
ผู้เสนอโครงการได้เพียงที่เดียวเท่านั้น ทั้งนี้ ในการยื่นขอรับการสนับสนุนฯ จะต้องมีการจัดประชุมประชาคม
เพื่อรับรองโครงการ โดยมีเสียงจากประชาคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๕.๒) วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ – ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทจากงบเงินอุดหนุนโครงการ
๕.๓) โครงการพัฒนาเมืองที่เสนอขอรับการสนับสนุนจะต้องมีลักษณะเป็นโครงการที่
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองเป็นโครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพลเมืองในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปลอดภัยและห่างไกลสิ่งเสพติดให้โทษ ฯลฯ และต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลสนับสนุน
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ยื่นคําร้องได้ที่ : พื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถยื่นคําขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ได้ที่สํานักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
พื้นที่ชุมชนเมืองในเขตเทศบาลในแต่ละจังหวัดสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนได้ที่
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดในแต่ละจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่คณะกรรมการดําเนินโครงการ
พัฒนาเมืองกําหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เลขที่ ๒๐๐ หมู่ ๔
อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น ๒๔ ถนนแจ้งวัฒนะ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทร ๑๑๑๑
หรือ โทร ๐๒-๑๐๐-๔๒๐๒ www.ร้อยเมืองสร้างเมือง.com
๖) กองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนเมือง
เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของหมู่บ้านสําหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้หรือเพิ่มรายได้ การลดรายจ่ายการบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจําเป็นเร่งด่วนภายใต้การบริหารของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเอง
ของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่มและการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้าง
ศั ก ยภาพทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประชาชนในหมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งภายใต้ ร ะบบบริ ห ารจั ด การ
เงินกองทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองกันเอง
เงื่อนไข : เป็นผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน มีความประพฤติเรียบร้อยปฏิบัติตามระเบียบกองทุนและมีเงินฝากสัจจะอยู่
ในกองทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เลขที่ ๒๐๐ หมู่ ๔
อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น ๒๔ ถนนแจ้งวัฒนะ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทร ๑๑๑๑
หรือ โทร ๐๒-๑๐๐-๔๒๐๒ www.ร้อยเมืองสร้างเมือง.com

๑๐

๒.๓.๒ การให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา
ให้การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับผู้ผ่านการบําบัดฯที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษาทั้ง
ในระบบ (สายสามัญและสายอาชีวะ) และนอกระบบผ่านหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาทุกแห่ง
ประสานงานได้ที่ : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด และกรุงเทพมหานครศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต (ศูนย์
กศน. อําเภอ/เขต)
๒.๓.๓ การให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ
กรณี ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู้ ผ่ า นการบํ า บั ด ฟื้ น ฟู ที่ ก ลั บ ไปเสพติ ด ซ้ํ า ให้ กํ า นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
กรรมการหมู่บ้าน หรืออาสาสมัครในหมู่บ้าน ที่ทําหน้าที่ในการติดตามดูแลฯ เข้าไปพูดคุยและให้ความรู้แก่ผู้ผ่าน
การบําบัดฯ และครอบครัวให้เข้าใจถึงโทษพิษภัยและอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการกลับไปใช้ยาเสพติด รวมถึงให้
คําปรึกษาและแนะนําในการหลีกห่างจากยาเสพติดหรือลดละเลิกยาเสพติด ดําเนินการชักชวนจูงใจให้เข้าสู่
กระบวนการบําบัดรักษา พร้อมประสานงานจัดหาสถานพยาบาลในการให้การบําบัดฟื้นฟู
การให้ความช่วยเหลือในเรื่องการดูแลรักษาโรคต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจตลอดจน ให้คําปรึกษา ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
ประสานงานได้ที่ : สถานพยาบาลและโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร สถาบัน
บําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคทั้ง ๖ แห่ง
๒.๓.๔ การให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกทักษะ/พัฒนาฝีมืออาชีพ
๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับผู้ผ่านการบําบัดแล้ว
หลักเกณฑ์การจัดสรร : งบประมาณสนับสนุนการฝึกอาชีพ คนละ ๒,๕๐๐ บาท ให้แก่ผู้ที่ผ่านการบําบัดฯ
ขั้นตอนการดําเนินงาน :
(๑) กรณี มีงบประมาณในพื้นที่ให้จังหวัดหรืออําเภอ ประสานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ จัดทําโครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัดฯ เสนอผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ โดย
สามารถดําเนินการได้ดังนี้
(๑.๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดฝึกอบรมเอง หากมีความพร้อมสามารถ
ดําเนินการเองได้ หรืออาจจะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ โดยขอความร่วมมือกับหน่วยงาน
ในพื้นที่ เช่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ฯลฯ สําหรับสถานที่อบรมอาชีพ
อาจใช้ศาสนสถาน วัด มัสยิด ในพื้นที่ หรือในสถานที่อื่นที่เห็นว่าเหมาะสม
(๑.๒) จัดส่งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพกับหน่วยงานราชการใน
พื้นที่ เช่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และสถานที่อื่นๆ ที่ทางราชการจัดขึ้น
(๒) กรณี ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในพื้นที่ ให้จังหวัดหรืออําเภอ ประสานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดทําโครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัดฯ เสนอผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาเห็นชอบ แล้วส่งโครงการดังกล่าวไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และส่ง
ต่อไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอให้ คสช. พิจารณาอนุมัติ
ประสานงานได้ที่ : ศาลากลางจังหวัด หรือ ที่ว่าการอําเภอ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
๑๑

๒) กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
ดําเนินการฝึกอาชีพและพัฒนาอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั่วไป รวมทั้งกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจํา
รายละเอียด ดังนี้
๒.๑) กรณีที่หน่วยงานจัดอบรม สามารถจัดทําหนังสือแจ้งความจํานงขอฝึกอาชีพ/ขอ
หลักสูตร หรือขอความอนุเคราะห์วิทยากรฝึกอาชีพ
๒.๒) กรณีที่หน่วยงานต้องการส่งผู้ผ่านการอบรมเข้ารับการฝึกอาชีพ สามารถจัดทํา
หนังสือแจ้งความจํานงพร้อมระบุจํานวนผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอาชีพ ทั้งนี้สามารถแนบใบสมัครพร้อมหลักฐาน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและรูปถ่าย จํานวน ๑ ใบ หรือนําหลักฐานไปยื่นในวันฝึกอบรม
๒.๓) กรณีที่มีผู้ต้องการฝึกอาชีพ (ส่วนบุคคล) สามารถเข้าไปติดต่อขอรับการฝึกอาชีพ
จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดได้เลย
ประสานงานได้ที่ : กรณีมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในภูมิภาค ให้ประสานไปที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (๖๔
แห่ง) และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑ – ๑๒
กรณีมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร : ยื่นแสดงความจํานงที่ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)
เอกสารที่ต้องเตรียม :
- ใบสมัคร โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซต์ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
หรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค หรือเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัด
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- รูปถ่าย ๑ นิว้ ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ ใบ
๒.๓.๕ การให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหางาน
ดําเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั่วไปผู้ต้องหาที่กําลังจะพ้นโทษ และผู้ผ่าน
การบําบัดรักษายาเสพติดโดยหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารขอขึ้นทะเบียนผู้
ว่างงานได้จากเว็ปไซต์สํานักงานจัดหางานจังหวัด หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนที่สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด และสถานที่จัดงานมหกรรมนัดพบแรงงาน
ประสานงานได้ที่ : กรณีมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในภูมิภาค สามารถยื่นเอกสารได้ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุก
จังหวัด หรือสถานที่ที่จัดมหกรรมนัดพบแรงงาน
กรณีมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นเอกสารได้ที่สํานักงานจัดหางาน
เขตจํานวน ๑๐ เขต ได้แก่ พระนคร บางซื่อ จตุจักร สาทร บางพลัด ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ บางนา คันนายาว
และมีนบุรีหรือสถานที่ที่จัดมหกรรมนัดพบแรงงาน

๓. แนวทางการบริหารจัดการ
เพื่อให้การดําเนินการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านการบําบัดฯ ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการ ศูนย์เพื่อประสานการ
ดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูอําเภอ/
เขต/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร ดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ จัดวางระบบการส่งต่อข้ อมู ลผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) เพื่อให้เกิดการ
เชื่ อมต่อระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์พัฒนาสังคมจังหวั ด ศูนย์คุ้มครองสวัสดิ ภาพชุมชน กทม.
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด/เขต สํานักงานจัดหางาน
จังหวัด/เขต สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและกองทุนเมือง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยให้ศูนย์เพื่อประสาน
๑๒

การดูแลฯ อําเภอดําเนินการส่งต่อข้อมูลรายชื่อ/ความประสงค์ ให้กับหน่วยงานข้างต้นในรายที่ไม่สามารถให้
ความช่วยเหลือได้
๓.๒ จัดประชุมศูนย์เพื่อประสานการดูแลฯ จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฯ เป็นประจําอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อให้เกิดการบูรณาการและส่งต่อข้อมูล
ตลอดจน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะในกรณีที่มีปัญหาการดําเนินการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจะ
ทําให้เกิดการประสานความร่วมมือในการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๔. แนวทางการรายงานข้อมูลผลการดําเนินงานติดตามดูแลช่วยเหลือ
ระบบข้อมูลการติดตามดูแลช่วยเหลือ มีการบันทึกผลการติดตามดูแลช่วยเหลือใน ๒ ระบบ คือ ระบบ
สารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.) โดย
มีการบันทึกผลการดําเนินงานติดตามดูแลช่วยเหลือของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละระบบ ดังนี้
๔.๑ ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) : กลุ่มเป้าหมายที่ทําการบันทึกในระบบ NISPA ได้แก่
๑) ผู้เสพติดซ้ํา ผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู ในช่วง ๓ เดือนหลัง ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
๒) ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูแบบกึ่งสมัครใจตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗
๓) ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบําบัด ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบบทบาทในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู มี
ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูและการรายงานผลติดตามดูแลช่วยเหลือ ดังนี้
๑) ศู นย์ เพื่ อประสานการดูแ ลผู้ผ่ านการบําบั ดฟื้นฟูจังหวั ด/กรุงเทพมหานคร อํ าเภอ/เขต
เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง สามารถดึงรายชื่อผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูในกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบในระบบ
NISPA ทําการตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู และดําเนินการส่งต่อให้กับผู้ที่ทําหน้าที่ติดตาม พร้อมทั้ง
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานผลการติดตามดูแลช่วยเหลือได้ในระบบ
๒) ผู้ทําหน้าที่ติดตามในหมู่บ้าน/ชุมชน รายงานผลการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด
ฟื้นฟูทุกครั้งผ่านชุดปฏิบัติการตําบล เพื่อส่งต่อข้อมูลผลการติดตามไปยังศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการ
บําบัดฟื้นฟูอําเภอหรือเขต
๓) คณะทํางานระดับอําเภอในศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูอําเภอ/เขต
เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ทําการรวบรวมแบบบันทึกผลการติดตาม บ. ๑๐๘ – ๒๕๕๗ – ๘ และนําเข้า
ข้อมูลผลการติดตามดูแลช่วยเหลือในระบบรายงานสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)
๔.๒ ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.) : กลุ่มเป้าหมายที่ทําการบันทึก
ในระบบ บสต. ได้แก่
๑) ผู้ ผ่ า นการบํ า บั ด ฟื้ น ฟู ใ นระบบสมั ค รใจที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิด ชอบของสถานพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุข และสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร
๒) ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูแบบกึ่งสมัครใจตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ที่ถูกส่งต่อเข้า
รับการบําบัดในสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขและสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร
๓) ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูในระบบต้องโทษ
ทั้งนี้หน่วยงานส่วนกลางจะดําเนินการตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่าน
การบํ า บั ด ฟื้ น ฟู ทุ ก วั น ที่ ๕ ของทุ ก เดื อ น เพื่ อ รายงานผลการดํ า เนิ น งานติ ด ตามดู แ ลช่ ว ยเหลื อ เสนอต่ อ
ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)
๑๓

ภาคผนวก
๑. แบบสํารวจผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ แบบ บ.๑๐๘ – ๒๕๕๗ – ๖
๒. หนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูและส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่อง แบบ บ.๑๐๘ – ๒๕๕๗ – ๗
๓. บันทึกผลการติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูตาม แบบ บ.๑๐๘ – ๒๕๕๗ – ๘

๑๔

บ.๑๐๘-๒๕๕๗-๖
แบบสํารวจผูป้ ระสงค์ขอรับความช่วยเหลือ แบบ บ.๑๐๘ – ๒๕๕๗ – ๖
แบบสํารวจผูป้ ระสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
แบบสํารวจนี้มปี ระโยชน์สําหรับท่านโดยใช้ประกอบการวางแผนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ
เช่น ด้านการฝึกอาชีพ/การมีงานทํา ด้านการศึกษา ด้านเงินทุนสนับสนุน หรือด้านอื่นๆ
ชื่อค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/สถานพยาบาล........................................................
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ…………………….
ชื่อ-สกุล.......................................................................................................อายุ.............ปี
ที่อยู่ที่ติดต่อได้.........................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์.............................................................
สถานภาพสมรส  โสด  คู่  หย่า  หม้าย  แยกกันอยู่
ระดับการศึกษาสูงสุด................................................... จาก...................................................................................
อาชีพปัจจุบัน  ๑. อาชีพหลักระบุ........................................... อาชีพเสริม.(ถ้ามีระบุ)..................................
 ๒.ว่างงาน
 ๓. นักเรียน/นักศึกษาระบุระดับชั้น....................สถานศึกษา..............................................
 อื่นๆ ระบุ..............................
ความต้องการช่วยเหลือ
 ไม่ต้องการ เนื่องจาก........................................................................................
 ต้องการ ในด้าน
 การศึกษา ระบุ.....................................................................................................................
 อาชีพ ระบุ............................................................................................................................
 อื่นๆ ระบุ..............................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................
( ................................................ )
เจ้าหน้าทีป่ ระจําค่าย/สถานพยาบาล

๑๕

บ.๑๐๘-๒๕๕๗-๗
หนังสือรับรองเป็นผูผ้ ่านการบําบัดฟื้นฟูและส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่อง แบบ บ.๑๐๘ – ๒๕๕๗ – ๗
หนังสือรับรองเป็นผูผ้ ่านการบําบัดฟื้นฟูและส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่อง
ลําดับเลขที่หนังสือ....../..........

ค่ายปรับเปลี่ยนฯ/สถานพยาบาล................................................
ที่ตั้ง.........................................................................
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ……..….………….

(ชื่อ) สถานพยาบาล/ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม.........................................................................
ขอรับรองว่านาย/นาง/นางสาว....................................................................... อายุ.................... ปี
เลขประจําตัวประชาชน
อยู่บ้านเลขที่/ห้องที่ .................... ....ชื่อแฟลต.............................................ซอย/ถนน......................................
หมู่บ้าน/ชุมชน.......................หมู่ที่............ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต................................
จังหวัด....................................... ได้เข้ารับการบําบัดฟื้นฟู ตั้งแต่วันที่........................... ถึงวันที่.........................
และได้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดแล้ว สมควรส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่อง ๑๒
เดือน โดยให้รายงานตัว ณ ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฯ...........(๑)................................................
ภายในวันที่..................เดือน...................................พ.ศ..................จึงขอออกหนังสือรับรองไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ให้ไว้ ณ วันที่............เดือน.......................พ.ศ.........................
(ลงนาม)........................................................
(.........................................................)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/ผูอ้ ํานวยการสถานพยาบาล
(ลงนาม)........................................................ ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู
(.........................................................)
ผู้ผา่ นการบําบัดพืน้ ฟูต้องไปรายงานตัวทีศ่ นู ย์เพือ่ ประสานการดูแลผู้ผา่ นการบําบัดฯที่กําหนด
ภายในระยะเวลา ๑๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง
(๑) ชื่อศูนย์พื่อประสานการดูแลผูผ้ ่านการบําบัดฟื้นฟูฯ

๑๖

บ.๑๐๘-๒๕๕๗-๘/๑
บันทึกผลการติดตามผู้ผา่ นการบําบัดฟืน้ ฟูตาม แบบ บ.๑๐๘ – ๒๕๕๗ – ๘
ผลการติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู
แบบการติดตามดูแลต่อเนื่องหลังการบําบัดฟื้นฟู
ควรสัมภาษณ์ผู้รับบริการต่อหน้า ดังนี้
ชื่อ – สกุล (ผู้รบั บริการ) ..........................................................................
อายุ ....................... ปี
เลขประจําตัวประชาชน
ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ เลขที่ ...................หมู่ที่ ........... ซอย.......................... ถนน ..............................หมู่บ้าน/
ชุมชน ................................. ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ..............................
จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ .....................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ ...................หมู่ที่ ........... ซอย.......................... ถนน ...............................
หมู่บ้าน/ชุมชน ................................. ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ..............................
จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ .....................................
ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับใคร
 บิดา
 มารดา
 คู่สมรส
 บุตร
 ญาติ
 เพื่อน
 อยู่คนเดียว  อื่นๆ ระบุ ...................................
เบอร์โทรศัพท์ ๑. (ผู้รับบริการ) ............................................
๒. (ญาติ) .....................................................
โรคประจําตัว
 ไม่มี
 มี ระบุ ...........................................................
ยารักษาโรคที่ใช้ประจํา  ไม่มี
 มี ระบุ ...........................................................
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการชื่อ...............................................อายุ...........ปี
ที่อยู่.................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
เบอร์โทรศัพท์.................................................................
โปรแกรมการติดตามดูแลต่อเนือ่ ง
โดยวิธีการติดตาม ๑. เยี่ยมบ้าน
๒. สัมภาษณ์ผู้รับบริการ
๓ สัมภาษณ์ญาติ
โปรดทําเครื่องหมาย  เมื่อทําการติดตามในแต่ละครั้ง

๑๗

บ.๑๐๘-๒๕๕๗-๘/๒
การติดตามดูแลต่อเนื่องครั้งที่ .............. วันที่ ................. เดือน............ พ.ศ. ......................
๑. สถานะของผู้รับบริการ
 ไม่พบ เนือ่ งจาก
 ย้ายที่อยู่
กรอกที่อยู่ใหม่ เลขที่ ...................หมู่ที่ ........... ซอย.........................ถนน
..................................... หมู่บ้าน/ชุมชน ....................................
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต .................................
จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ .....................................
 เปลีย่ นที่ทํางาน  ถูกจับ เสียชีวิต ติดตามไม่ได้ อื่นๆ ระบุ ...........
 พบ
 ไม่เสพ
 เสพ
( ) ใช้ ๑ – ๒ ครั้งต่อสัปดาห์ ( ) ใช้มากกว่า ๒ ครั้งต่อสัปดาห์
 ส่งต่อบําบัด  สาธารณสุข
 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 บังคับบําบัด
 แข็งแรง  อ่อนแอ
 เจ็บป่วย/ทรุดโทรม
๒. สภาพร่างกาย
๓. สภาพจิตใจ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)  ปกติ  ซึมเศร้า/แยกตัว  ก้าวร้าว
 หวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล  หูแว่วหรือเห็นภาพหลอน
๔. สัมพันธภาพในครอบครัว
 ยอมรับ  ไม่ยอมรับ
 ยอมรับ  ไม่ยอมรับ
๕. สัมพันธภาพในชุมชน
๖. สถานะการศึกษา
 กําลังศึกษาอยู่ ระดับ...................... ปีที่ ............. สถานศึกษา ......................
 จบการศึกษา
 ไม่ได้เรียน
๗. สถานะการประกอบอาชีพ
 มีอาชีพ คือ
 ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ทหาร/ตํารวจ
 พนักงานบริษัทเอกชน
 พนักงานโรงแรม
 รับจ้าง
 ผูใ้ ช้แรงงาน  การค้าขาย
 การเกษตร  การคมนาคม  นักบวช
 อื่นๆ ........................
 ว่างงาน

๑๘

บ.๑๐๘-๒๕๕๗-๘/๓
๘. ความต้องการความช่วยเหลือ
 ไม่ต้องการ เนื่องจาก  มีงานทํา  เรียน/ศึกษาต่อ  อื่นๆ ..............................................
 ต้องการ
 การศึกษา ระบุ.................................................................................................................
 จัดหางานให้ทํา ระบุ.........................................................................................................
 การฝึกทักษะ/พัฒนาฝีมืออาชีพ ระบุ...............................................................................
 เงินทุนประกอบอาชีพ ระบุ......................................... จํานวนเงิน............................บาท
 รักษาสุขภาพ ระบุ............................................................................................................
 อื่นๆ ระบุ ........................................................................................................................
๙. การได้รับความช่วยเหลือ
 ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
 ได้รับความช่วยเหลือแล้ว คือ
 จัดการศึกษาให้ ระบุ..................................................................วัน/เดือน/ปี..................
 จัดหางานให้ทํา ระบุ.............................................................. ...วัน/เดือน/ปี..................
 ฝึกทักษะ/พัฒนาฝีมืออาชีพ ระบุ................................................วัน/เดือน/ปี.................
 ให้ทุนประกอบอาชีพ ระบุ..................จํานวนเงิน...............บาท วัน/เดือน/ปี.................
 ส่งต่อเข้ารับการรักษาสุขภาพ ระบุ......................................... ...วัน/เดือน/ปี.................
 อื่นๆ ระบุ....................................................................................วัน/เดือน/ปี..................
๑๐. พฤติกรรมความเสี่ยง (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 ไม่พบพฤติกรรมเสี่ยง  มีแนวโน้มใช้ยาเสพติดมากขึ้น  ทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัว
 ขาดเรียน/หยุดงาน  ก่ออาชญากรรม จี้ปล้น ชิงทรัพย์ ทําร้ายร่างกายผู้อื่น
 อื่นๆ ระบุ ...................
๑๑. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (สําหรับผูท้ ที่ ําหน้าที่ติดตาม)
……………………………………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
***************************************

๑๙

