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บทคัดย่อ 

 
 การค้นคว้าอิสระ เรื่อง“ปัญหาในการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการ ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ ที่ได้รับนโยบาย ค าสั่ง ข้อสั่งการ 
มาจากส่วนกลางเพ่ือน าไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของอ าเภอ โดยจะศึกษาจากข้อมูลเอกสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อสั่งการทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการ
น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และศึกษาจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือที่จะหา
แนวทางข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ให้
ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาในการด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม     
ยาเสพติด อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สามารถแยกออกเป็นด้านต่าง ๆ ด้วยกัน ซึ่งในแต่ละด้านก็จะมี
ปัญหาที่แตกต่างกันออกไป สรุปได้ดังนี้ 1) โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากเป็น
รูปแบบของศูนย์ปฏิบัติการที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ของอ าเภอ เป็น
การบูรณาการของหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ของอ าเภอ มีการแบ่งงานตามภารกิจและมีการก าหนด
เป้าหมายในการด าเนินการ แต่เนื่องจากในการด าเนินการต้องมีหน่วยงานหลายหน่วยที่เข้ามา
ด าเนินการ พบว่าแต่ละหน่วยงานก็มีภารกิจหน้าที่หลักที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว จึงท าให้ภารกิจที่
ได้รับมอบหมายจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นเพียงหน้าที่หรือภารกิจ
พิเศษที่ได้รับมอบหมายเป็นเฉพาะกิจ จึงท าให้การด าเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควรและยังขาดความต่อเนื่อง 2) ระบบประสานงานและการขับเคลื่อนงาน ใน
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การด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   อ าเภอโพธิ์ทอง ต้องด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัด โดยศูนย์อ านวยการการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทองเป็นฝ่ายก าหนดเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของส่วนกลางหรือรัฐบาล ซึ่งในการก าหนดนโยบายจากหน่วยงานระดับสูงนั้นยังไม่สอดคล้องกับ    
สภาพปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เท่าที่ควร 3) ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร ด้านบุคคลากรเนื่องจากเป็น
รูปแบบของศูนย์ปฏิบัติการแบบบูรณาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ของอ าเภอไม่ได้เป็นหน่วยงาน
ที่เป็นหน่วยงานประจ าบุคคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคคลากรที่มีหน่วยงานต้นสังกัดอยู่แล้ว จึงท าให้ขาด
บุคคลากรและเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติการประจ า ด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการต้องรอ
รับการจัดสรรจากศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และในการจัดสรร
งบประมาณก็จะเป็นในรูปแบบการจัดสรรให้ตามภารกิจที่ได้รับตามจ านวนเป้าหมายและพ้ืนที่  จึงท า
ให้ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
นั้นต้องให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
 จากการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะว่า ในการก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ใน
การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับอ าเภอ ควรให้มีการตั้งเป็น
หน่วยงานอย่างเป็นทางการเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ ในขั้นตอนการก าหนดแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ควรให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่เป็นก าหนด หรือให้เป็นผู้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินการในขั้นตอนดังกล่าว ควรให้มีการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และหน่วยงานในระดับสูงหรือผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย ควรให้ความส าคัญใน
การจัดสรรบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ในการด าเนินงานด้านยาเสพติด เพราะในการด าเนินงานใน
ด้านต่างๆหากขาดทรัพยากรในการบริหารจัดการ ก็จะท าให้การด าเนินการไม่ประสบความส าเร็จตามที่ได้
ก าหนดไว้ 
 
ค าส าคัญ: ยาเสพติด, ศูนย์ปฏิบัติการ, อ าเภอโพธิ์ทอง 
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ABSTRACT 
 
 The study titled “Practical Problems of Narcotics Control Center in 
Phothong District, Angthong Province” aimed to investigate the local narcotics 
control center’s practical problems and obstacles of practices which were assigned 
by the central Board of Narcotics Control. The information was derived from 
academic documents, publications, electronic media, research report, regulations, 
and governmental order which were related to the guidance of practical policies. The 
interview with the practice-leveled officers was made in order to collect the data. 
The result of this study would be used to recommend any possible solutions to the 
problems concerning successfully effective narcotics problems solving in this area. 
 The study found that the practical problems of narcotics control center in 
Phothong District, Angthong Province, could be divided into three main different 
dimensions. 1) This center was established to integrate the feasible strategies solving 
narcotic problems. However,functional structure of the officers was designated 
according to each responsibility of each division. Hence, the decision on problem 
solving might be delayed when there happened a large group of cooperation. This 
could probably make the controlling process ineffectively deferred and discontinued. 
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2) The process of administrative coordination and development of this center was in 
accordance with the narcotics control principles of Angthong Province which were 
consistent with the solving plan designed by the centralBoard of Narcotics Control of 
the government. The problem was that the strategic plans designated by the higher 
department could not successfully solve the narcotic troubles in the area. 3) Human 
resources management was not fully efficient because this center lacked enough 
officers to work regularly in the office. The cause of this problem was that this was 
an integrated center from each division, a relateddivision would occasionally send 
the staff working in the center. Budget allocation needed to be assigned by the 
narcotic control office of the province. An allocation must be made according to 
each assignment of one occurring case. This brought the lack of management 
resources for effective functional practice and it could discontinue the possible 
solutions to narcotic problems in all areas.  
 The result of this study recommended that there should be a main official 
department in the area which will be responsible for designate the certain functional 
structure and duty performance role of the local narcotic control center of each 
district. Practical plan coping with the narcotic problems should be made by the 
local center itself or the officers of each center should have rights to participate in 
the process of strategic plan making. Law should be amended in order to create 
more convenience for the local officers to take part. Higher department should pay 
more attention to human resources management, budget allocation, and supplies of 
narcotics and drugs control system because management resources were the main 
factors which could helpfully drive the effective administration to the problems. 
 
Keywords: Narcotics Control Center, Phothong District 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความกรุณาและช่วยเหลือสนับสนุน
จากบุคคลหลายท่าน ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.วสันต์  เหลืองประภัสร์ อาจารย์ที่
ปรึกษาซึ่งท่านได้ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัย อีกทั้งยัง
ช่วยแก้ปัญหา ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานอีกด้วย  ขอขอบคุณท่านนายอ าเภอโพธิ์ทอง
ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ทอง ที่กรุณาเสียสละเวลาให้ข้อมูลในการ
ปฏิบัติการในพ้ืนที่ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน   ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดอ่างทอง ที่ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการวิจัย ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ทุกคนที่มี
ส่วนร่วมในงานวิจัยนี้ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการ MPE ที่ช่วยเป็นธุระในการประสานงาน  
 สุดท้ายนี้หากงานค้นคว้าอิสระฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ศึกษา
ขอมอบคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนี้แด่บิดา มารดาผู้มีพระคุณสูงสุด และครู อาจารย์ เพ่ือน ๆ ทุกคน   
           
 

         นายอมฤต สุวานิช 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1. ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
  
 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่บั่นทอนท าลายความมั่นคงของชาติ อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อความสงบสุขของสังคม ชุมชน และความเข้มแข็งของครอบครัวและท าลายทรัพยากรมนุษย์
อันมีค่ายิ่งของประเทศชาติ ลักษณะของปัญหายาเสพติดมีการพัฒนาการไปตามกาลเวลาท าให้เป็นปัญหา
ที่ซับซ้อนมากข้ึน ซึ่งทุก ๆ รัฐบาลที่ผ่านมาได้ให้ความส าคัญโดยก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหา
ระดับชาติ ทุกครั้งก็จะมีการระดมการด าเนินมาตรการป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
เข้มแข็ง แต่พัฒนาการของปัญหาที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าการป้องกันและการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งดูว่าประสบความส าเร็จนั้น ไม่สามารถควบคุมปัญหาระยะยาวได้อย่างจริงจัง  
 นโยบายในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
รัฐบาลมีเจตนารมณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้
ได้มากที่สุด เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุข
ของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวมซึ่งในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 12 
กันยายน พ.ศ.2557 ได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและ
แก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการกับปัญหาอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ มี
จุดมุ่งหมายหลักเพ่ือลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการน าคนออกจากวงจร
การกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจนจนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน ส าหรับ
เป้าหมายรวมทางยุทธศาสตร์ประกอบด้วยการพัฒนามาตรฐานการบ าบัดรักษาทุกระบบ  ติดตามผู้
ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติ 
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ 
สกัดกั้นการลักลอบล าเลียงและน าเข้ายาเสพติดในช่องทางชายแดนตลอดจนพ้ืนที่ในประเทศ 
ปราบปราม จับกุมการกระท าความผิดคดีรายส าคัญรวมทั้งเครือข่ายการค้าในเรือนจ าทุกแห่ง จุดเน้น
การด าเนินงานจะให้ความส าคัญต่อการป้องกันเชิงรุกในกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
รายใหม่ การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดให้ครบวงจร สร้างมาตรฐานการบ าบัดรักษาการติดตามช่วยเหลือ
เพ่ือมิให้กลับไปเสพซ้ าและด ารงชีวิตในสังคมอย่างปกติ การสกัดกั้นยาเสพติดแบบบูรณาการทั้งระบบ
การท าลายโครงสร้างเครือข่ายการค้ายาเสพติดด้วยการตัดวงจรทางการเงินการปราบปรามเครือข่าย  
นักค้ายาเสพติด และการแพร่ระบาดยาเสพติดในเรือนจ า ความร่วมมือเชิงรุกภายนอกประเทศ 
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โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน การแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงคุณภาพเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดได้อย่างแท้จริง โดยรัฐบาลได้ก าหนดกลไกการท างานในลักษณะของศูนย์อ านวยการที่เป็นศูนย์
ปฏิบัติการจากส่วนกลางและมีการสั่งการไปยังภูมิภาครวมทั้งก าหนดเจ้าภาพในแต่ละเรื่องอย่าง
ชัดเจน การบริหารจัดการแบบบูรณาการเป็นแผนที่ระดมสรรพก าลังทั้งประเทศแก้ไขปัญหายาเสพติด 
มีการจัดองค์กรกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกระดับ ทั้งในด้านโครงสร้าง กลไกการบริหาร
งบประมาณ ฯลฯ รวมทั้งจะจัดการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ มอบหมายให้บุคคล
รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพชัดเจน ซึ่งสถานการณ์ยาเสพติดมีแนวโน้มกระจายตัวอยู่ในทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศยาเสพติดส าคัญที่เป็นปัญหา ได้แก่ ยาบ้า สารระเหย กัญชา เฮโรอีน ฝิ่น และคาดว่าจะมีตัว
ยาเสพติดชนิดใหม่ ๆ ที่เริ่มเป็นปัญหาที่แพร่ระบาดมากขึ้น โดยเฉพาะยาบ้ากาลังเป็นยาเสพติดที่เป็น
ปัญหามากที่สุด เนื่องจากมีแนวโน้มการขยายตัว ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การค้า การแพร่ระบาด
ขยายตัวไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยขยายฐานผู้เสพจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
และกลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์ประเภทต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย อาชีวศึกษา และประถมศึกษา ซึ่งหากปรากฏการณ์ต่าง ๆ ยังคง
ความต่อเนื่อง จะท าให้เด็กและเยาวชนติดยาเสพติดในประเทศไทยมีจานวนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาคุณภาพและประชากรในประเทศ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศ
นอกจากจะมีสาเหตุจากการผลิตยาเสพติดของประเทศเพ่ือนบ้านแล้ว ยังมีสาเหตุมาจากภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ า ท าให้ประชาชนไม่มีงานท าขาดรายได้ และยังมีข้อวิพากษ์ว่า หน่วยงานในภาครัฐขาด
ความเด็ดขาดในการแก้ไข ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจรโดยเฉพาะบทลงโทษและ
กระบวนการยุติธรรมด้วยเหตุนี้จึงท าให้จ านวนผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้สั่ง
การให้ทุกหน่วยราชการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เพ่ือประสานพลังในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 
 
1.2. ค าถามในการวิจัย 
 
 ในการน านโยบายจากส่วนกลางของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไป
ปฏิบัติประสบปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 
 
1.3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
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 1.3.2 เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด  อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
 
1.4. ขอบเขตการวิจัย 
 
 1.4.1 ขอบเขตด้านการศึกษา 
  การศึกษานี้จะศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระส าคัญของการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง การปฏิบัติการ ปัญหาและอุปสรรค และ
แนวทางการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ   
 1.4.2 ขอบเขตด้านสถานที่ 
  การศึกษานี้จะศึกษาเฉพาะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ าเภอ 
โพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง เท่านั้น 
 
1.5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมี หรือวัตถุชนิดใด ที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 
หรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าโดยวิธีกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใด ๆ ก็ตาม เป็น
ช่วงระยะสั้น หรือนานติดต่อกัน จะท าให้มีความต้องการเสพอย่างต่อเนื่องและต้องเพ่ิมขนาด ของยา
มากขึ้น เมื่อไม่ได้เสพจะเกิดอาการอยาก และท าให้สุขภาพทั่วไปทรุดโทรมท้ังร่างกาย และจิตใจ  
 ผู้เสพยาเสพติด หมายถึง ผู้ที่ใช้ยาเสพติดบางชนิดเป็นครั้งคราว เพ่ือความสนุกสนาน 
คลายเครียด เพ่ิมความสามารถทางาน ฯลฯ  
 ผู้ติดยาเสพติด หมายถึง ผู้ที่ใช้ยาเสพติดชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นประจ า และต้องใช้ยาเสพ
ติดนั้นจนขาดไม่ได้ เพราะจะท าให้มีอาการอยากอย่างรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  
 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ที่เป็นภัยคุกคาม
ต่อความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชนและสังคมให้ได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยทุก
ภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด จนไม่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน
ของประชาชน 
 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ (ศป.ปส.อ.) หมายถึง ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ เรียกโดยย่อว่า ศป.ปส.อ. เป็นกลไกบูรณาการการ
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ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอ ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง จัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพ้ืนที่ 
 
1.6. วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาเรื่องปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
1.7. วิธีการวิจัย 
 
 1. การวิจัยเอกสาร เป็นการรวบรวมข้อมูล จากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิคส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องกับหลักการและแนวทางการน านโยบายการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ 
 2. การวิจัยโดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือ
การสัมภาษณแ์บบเป็นทางการ  
 
1.8. ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 
 1. ประชากรได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัติ ของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง     
 2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นการเลือกตัวอย่าง
โดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการ ดังต่อไปนี้  
  - นายอ าเภอโพธิ์ทอง    1 คน 
  - เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรโพธิ์ทอง  1 คน 
  - ประธานชมรม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอโพธิ์ทอง 1 คน 
  - ก านัน      1 คน 
  - ผู้ใหญ่บ้าน     1 คน 
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1.9. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดย
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์และท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบเป็นทางการ ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอน
ตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อน
การเก็บรวบรวมมีการก าหนดวันที่จะนัดหมายในการขอสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์จะท าการจดบันทึก  
 
1.10. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษามี
ขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความ
เหมือน หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสรุปผลการวิจัยปัญหา
และข้อเสนอแนะของการน านโยบายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาปฏิบัติ 
 
1.11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1. ท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
 2. ท าให้ทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่องปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จะด าเนินการท าการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรม   
ต่าง ๆ รวมทั้งไปทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดที่จะใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
 1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 
 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 4. กรอบแนวคิด 
 
2.1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 
 2.1.1. ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 การน านโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่างประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นตอนระดับมหภาค และขั้นตอนระดับจุลภาค  
 (1) ขั้นตอนระดับมหภาค 
      รัฐชาติส่วนใหญ่ มักเน้นรูปแบบรัฐบาลที่มีการใช้อ านาจอธิปไตยแบบรวมอ านาจน า
นโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นการรวมอ านาจรัฐไว้ที่หน่วยงานระดับชาติ หรือระดับมหภาค ซึ่งมีบทบาท
เป็นผู้ควบคุมการแปลงนโยบายไปเป็นแนวทาง/โครงการ โดยใช้องค์กรขนาดใหญ่หรือองค์การแบบ
ราชการที่มีสายการบังคับบัญชาหลายขั้นตอน แบ่งอ านาจลดหลั่นกันลงไป แต่การควบคุมและการ
ตัดสินใจเด็ดขาดอยู่ที่หน่วยงานระดับชาติ การแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติในระดับมหภาค 
ประกอบด้วยขั้นตอน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
  - ขั้นตอนการแปลงนโยบายให้เป็นแนวทาง/แผนงาน/โครงการ   
  เมื่อฝ่ายการเมืองระดับชาติ ได้แก่ รัฐสภา และคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดขอบเขตการ
น านโยบายไปปฏิบัติในลักษณะของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวงและระเบียบหรือ
ข้อบังคับส าหรับเป็นแนวทางน านโยบายไปปฏิบัติแล้ว จะมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่ แนวทาง/
แผนงาน/โครงการ นั้น ๆ พร้อมทั้งพิจารณาหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งได้แก่ กระทรวงและกรม ใน
ส่วนกลางจะท าหน้าที่แปลงนโยบายนั้นออกให้หน่วยงานราชการภูมิภาคและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
น าไปปฏิบัติแม้ว่านโยบายนั้นต้องอาศัยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากบุคคลฝ่ายต่าง  ๆ แต่การ
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สนับสนุนจากฝ่ายบริหารนิติบัญญัติ และตุลาการ จะท าให้นโยบายประสบความส าเร็จได้มาก โดยเฉพาะ
ฝ่ายการเมืองต้องให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างเต็มที่ทั้งด้านการเงิน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ ที่ดิน/สถานที่ท าการ รวมทั้งวิทยาการ/เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง  
  การแปลงนโยบายให้เป็นแผนงานหรือโครงการเพ่ือน าไปปฏิบัติ จะสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของผู้ก าหนดนโยบาย และสนองตอบต่อประเด็นปัญหาที่ท าให้นโยบายก่อตัวขึ้นนั้น ผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติควรหลีกเลี่ยงเงื่อนไขหรือสถานการณ์ต่อไปนี้ (1) นโยบายที่มีวัตถุประสงค์ที่
คลุมเครือไม่เฉพาะเจาะจงท าให้ผู้น านโยบายไปปฏิบัติสามารถใช้ดุลยพินิจได้มาก (2) วัตถุประสงค์
ของนโยบายมีหลายประเภทและขัดแย้งกันรวมทั้งยากที่จะล าดับความส าคัญก่อนหลัง (3) ความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบายของหน่วยงานที่รับผิดชอบน านโยบายไปปฏิบัติ ไม่ตรงตาม
เจตนารมณ์ของผู้ก าหนดนโยบาย (4) การขาดความร่วมมือและความจริงใจที่มีต่อนโยบายของ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบน านโยบายไปปฏิบัติ 

 - ขั้นตอนการยอมรับแนวทาง/แผนงาน/โครงการ 
  เมื่อหน่วยงานส่วนกลางได้ท าการแปลงนโยบายออกมาเป็น แนวทาง/แผนงาน/
โครงการแล้วหน่วยงานส่วนกลางต้องท าให้หน่วยงานระดับรองลงมาทั้งหน่วยงานระดับภูมิภาคและ
ระดับท้องถิ่น ยอมรับแล้วน าไปปฏิบัติ โดยหน่วยงานส่วนกลางต้องเข้าใจลักษณะของหน่วยงานใน
ระดับท้องถิ่น ที่จะกระตุ้นให้เกิดการยอมรับนโยบายเพ่ือน าไปปฏิบัติ ลักษณะของหน่วยงานในระดับ
ท้องถิ่นมีความส าคัญต่อการยอมรับแนวทาง/แผนงาน/โครงการ กล่าวคือ หน่วยงานมีความพร้อม
ด้านก าลังคนและทรัพยากรอ่ืน ๆ หน่วยงานมีขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยล าดับของการบังคับบัญชาที่
สั้น และผู้ใต้บังคับบัญชามีจ านวนน้อย ผู้บริหารหน่วยงานมีภาวะผู้น า การติดต่อสื่อสารเป็นแบบ
เปิดเผย และความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ก าหนดนโยบายเป็นแบบไม่เป็นทางการ เหล่านี้ส่งผลอย่าง
มากต่อการยอมรับและท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบความส าเร็จ  
 (2) ขั้นตอนระดับจุลภาค 
  เมื่อหน่วยงานระดับภูมิภาค และท้องถิ่นยอมรับแนวทาง/แผนงาน/โครงการ แล้ว
น าไปปฏิบัติโดยด าเนินการปรับเปลี่ยนแนวทางที่หน่วยงานส่วนกลางก าหนดมาให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมท้องถิ่น และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานของตน หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ส่วนกลางก าหนด ซึ่งหลังจากมีการ
ปรับเปลี่ยนแล้ว หน่วยงานระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่นจะยอมรับ และถือเอาเป็นแนวทางของนโยบาย
เป็นส่วนหนึ่งของหารปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง หรืออาจจะยกเลิกแนวทางของนโยบายที่มาจาก
หน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ขั้นตอนจุลภาคประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  - ขั้นตอนการระดมพลัง เมื่อหน่วยงานยอมรับว่าแนวทาง/แผนงาน/โครงการ จาก
ส่วนกลางมีความเหมาะสม ตรงกับวัตถุประสงค์และหน้าที่หลักของหน่วยงานหรือสนองตอบต่อความ
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ต้องการและปัญหาของท้องถิ่น ก็จะต้องหาการสนับสนุนจากสมาชิกในหน่วยงาน บุคคลส าคัญและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมก าหนดแผนงานหรือโครงการของท้องถิ่น 
  - ขั้นการปฏิบัติ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของสมาชิกใน
หน่วยงานให้เข้ากับแผนงานหรือโครงการ หรือปรับแผนหรือโครงการให้ข้ากับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกในหน่วยงาน 
  - ขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่น/ความต่อเนื่อง แนวทางของนโยบายจะถูก
ปรับเปลี่ยนและได้รับการยอมรับเป็นหน้าที่ประจ าวันของผู้ปฏิบัติงานเต็มใจ ที่จะด าเนินงานตาม
นโยบายในลักษณะของงานประจ า ในการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แกนโยบายหรือสร้างความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงานตามนโยบาย ผู้บริหารต้องใช้แนวทางคิดพัฒนาองค์การ การสร้างแรงจูงใจ 
การมีส่วนร่วม การจูงใจ ให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกผูกพัน และยอมรับโครงการ1 
  รัชตา มิตรสมหวัง ได้กล่าวว่าการแปลงนโยบายไปสู่ยุทธศาสตร์ เมื่อกรมได้รับ
นโยบายจากรัฐบาล ส่วนราชการจะต้องน านโยบายมาวิเคราะห์เพ่ือดูว่าอยู่ในพันธกิจ (Mandate) 
ของส่วนราชการในเรื่องใดก่อนที่จะน าพันธกิจมาก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะต้องตอบสนอง
รัฐบาล ส่วนราชการก็จะมอบหมายหน่วยงานในสังกัดให้น าเอาประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ไปแปลงเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับกรม และกรมก็จะต้องแปลงยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงให้
เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ระดับกรม โดยพิจารณาจากพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกรม จากประเด็น
ยุทธศาสตร์ กรมจะต้องก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และกลยุทธ์ที่จะต้องใช้ด าเนินการให้
บรรลุเป้าประสงค์และได้ตัวชี้วัดตามที่ก าหนดไว้ จากลยุทธ์ที่ก าหนดกรมจะต้องก าหนดโครงการเพ่ือ
ตอบสนองแต่ละกลยุทธ์ที่ว่างไว้ แต่ละโครงการจะมีเป้าหมายที่แน่นอนในการส่งมอบผลผลิตตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้2 
 2.1.2. ปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบัติ  
 การน านโยบายไปปฏิบัติในแต่ละพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างทางด้านบริบทสังคม  วัฒนธรรม 
การเมือง เศรษฐกิจ ย่อมจะพบปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัตินโยบายที่แตกต่างกัน ดังที่ได้จ าแนก
ปัญหาต่าง ๆ ในการน านโยบายไปปฏิบัติ ออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้  
 

                                                           

 1วรเดช จันทรศร, การน านโยบายไปปฏิบัติ  (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการการปฏิรูประบบ
ราชการส านักนายกรัฐมนตรี,2540). 
 2 รัชตา มิตรสมหวัง, โครงการรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต, “เอกสารประกอบการบรรยาย
กระบวนวิชา PAD 7042  การน านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย” (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2556). 
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 (1) ปัญหาทางด้านสมรรถนะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ  
  สมรรถนะ หรือความสามารถของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
เป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะท าให้การปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย  มีปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย
ทางด้านบุคลากร ปัจจัยทางด้านเงินทุน ปัจจัยทางด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนปัจจัย
ทางด้านวิทยาการหรือเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับนโยบายนั้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
   - ปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคลากร ปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบัติ จะเกิดขึ้น
ถ้าหากว่าไม่สามารถหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถได้อย่างทันท่วงทีและเพียงพอ ดังนั้นปัญหา
ทางด้านบุคลากรจึงต้องค านึงถึง จ านวนบุคลากร บุคลากรประเภทใด คุณสมบัติของบุคลากร และ
บุคลากรเหล่านั้นมีคุณภาพ ความรู้ ความสามารถที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นหรือไม่ หากไม่มี
บุคลากรจะสามารถหามาจากหน่วยงานราชการใด หรืออาจต้องหาบุคลากรจากภาคเอกชน  
   - ปัจจัยที่เกี่ยวกับเงินทุน การที่เงินทุนมีระเบียบข้อบังคับมากเกินไป ไม่มี
ความยืดหยุ่นหรืองบประมาณที่ถูกจ ากัด ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้เพียงพอ หรือทันท่วงที 
เป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่อาจ ท าให้นโยบายติดขัด หรืออาจส่งผลให้นโยบายล้มเหลวได้  
   - ปัจจัยที่เก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนปัจจัยทาง ด้าน
วิทยาการหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในนโยบาย การปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยที่รับผิดชอบจะต้อง
ได้รับการสนับสนุนทางด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอหรือทันต่อเวลา ในการ
ปฏิบัติ ตามนโยบายบางอย่างจ าเป็นต้องใช้วิทยาการ และเทคโนโลยี โดยปัจจัยทั้ง 3 ด้าน จะมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน หากหน่วยนั้นขาดความพร้อมด้านใดก็อาจจะส่งผลทาให้เกิดความล้มเหลวได้ 
 (2) ปัญหาทางด้านการควบคุม  
  ความสามารถในการวัดความก้าวหน้าหรือผลการปฏิบัติของนโยบาย แผนงาน หรือ
โครงการ หมายถึง ความสามารถของหน่วยที่รับผิดชอบในการแปลงนโยบายนั้น ๆ ออกมาเป็น
แนวทางปฏิบัติ แผนงาน หรือโครงการซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของนโยบาย รวมไป
ถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ที่มีความชัดเจน นอกจากนี้ หน่วย
ปฏิบัติจะต้องก าหนดภารกิจ และมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการ 
โดยเงื่อนไขเหล่านี้ จะมีผลต่อการสร้างความสามารถในการควบคุมหรือ การวัดความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายของนโยบายได้  
 (3) ปัญหาด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  
  ในการนาโยบายไปปฏิบัติให้ส าเร็จ จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกใน
องค์กรหรือหน่วยปฏิบัติ ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนานโยบายไปปฏิบัติ 
จะมีสมรรถนะสูง หรือผู้รับผิดชอบในนโยบายจะมีความสามารถด้านการควบคุม แต่หากสมาชิก ใน
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องค์กรไม่ไห้ความร่วมมือหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ก็เป็นอุปสรรคที่ส าคัญที่อาจทาให้ การปฏิบัติ
นโยบายไม่ประสบความส าเร็จ  
 (4) ปัญหาด้านอ านาจและความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
  ปัญหาด้านอ านาจและความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นการพิจารณาถึง 
การน านโยบายไปปฏิบัติระหว่างองค์กรที่รับผิดชอบ กับองค์กรอ่ืน ๆ ที่อาจจะเป็นผู้รับผิดชอบหรือ มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัติ ภายใต้บริบททางสังคม วัฒนธรรม การเมือง ซึ่งมีทั้งการ
สนับสนุน การเจรจาต่อรองในการจัดสรรทรัพยากรหรือผลประโยชน์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้มี
เงื่อนไขหรือปัจจัยที่น าไปสู่ปัญหา และอุปสรรคด้านอ านาจและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่
รบัผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติกับองค์กรอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลักษณะของการติดต่อและ
ความสัมพันธ์ที่หน่วยปฏิบัติมีกับหน่วยงานที่ควบคุมนโยบายดังกล่าว รวมไปถึงระดับความจ าเป็นที่
หน่วยปฏิบัติจะต้องแสวงหาความร่วมมือพ่ึงพา หรือท าความตกลงกับหน่วยงานหลักอ่ืน ๆ และระดับ
ความเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยจะสามารถทางานร่วมกันได้ 
 (5) ปัญหาด้านความสนับสนุนและความผูกพันขององค์กรหรือบุคคลส าคัญใน
กระบวนการ ของการ น านโยบายไปปฏิบัติ  
  ความสนับสนุนและความผูกพันขององค์กรหรือบุคคลส าคัญ ได้แก่ กลุ่มอิทธิพล 
กลุ่มผลประโยชน์ นักการเมือง ข้าราชการระดับสูง ตลอดจนสื่อมวลชน มีความส าคัญอย่างมาก 
เนื่องจากองค์กรหรือบุคคลส าคัญดังกล่าวอาจให้ความสนับสนุนทางการเมือง  เงินทุน งบประมาณ 
หรืออาจต่อต้าน และคัดค้านการปฏิบัตินโยบายก็ได้ ทั้งนี้มีเงื่อนไขหรือปัจจัยที่น าไปสู่ปัญหา และ
อุปสรรคด้านความสนับสนุนและความผูกพันขององค์กรหรือบุคคลส าคัญ ดังนี้ ประการแรก 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับผิดชอบในการนานโยบายไปปฏิบัติ กับฝ่ายการเมือง และฝ่ายบริหาร 
เนื่องจากหากความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ราบรื่น ก็อาจเป็นอุปสรรคของนโยบายนั้น ประการที่สอง 
ความเข้าจ าโยบาย และการสูญเสียประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น จากการดาเนินนโยบายนั้น อาจน ามาซึ่งปัญหาหรือท าให้กลุ่มเหล่านั้นทา
การต่อต้านคัดค้านนโยบายได้ ประการที่สาม ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ที่รับผิดชอบใน
นโยบายกับสื่อมวลชน หากขาดซึ่งความสัมพันธ์อันดี สื่อมวลชนก็อาจจะท าลาย ความน่าเชื่อถือของ    
นโยบายได้ ประการที่สี่ การสนับสนุนนโยบายจากบุคคลส าคัญในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ จะ
เห็นว่า การสนับสนุนและความผูกพันขององค์กร หรือบุคคลส าคัญ มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อ
ความส าเร็จและความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ3 

                                                           

 3 วรเดช จันทรศร, ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟ
ฟิค,2551), 98-103. 
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 2.1.3.ปัจจัยก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ  
 ธันยวัฒน์ รัตนสัค ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติให้
ประสบความส าเร็จ ซึ่งจะประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ ดังนี้  
 (1) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติอาจประสบ ความ
ล้มเหลวได้ หากหน่วยปฏิบัติไม่เข้าใจถึงเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ของนโยบายอย่างถ่องแท้  
ส าหรับปัจจัยในเรื่องวัตถุประสงค์นี้ผู้ก าหนดนโยบายจ าเป็นจะต้องพิจารณาให้วัตถุประสงค์ของ
นโยบายทุกข้อให้สอดคล้องและสนับสนุน ซึ่งกันและกันด้วย ในการชี้แจงให้หน่วยปฏิบัติทราบ ควร
จะชี้แจงให้กระจ่างชัด และเข้าใจตรงกันทั้งผู้ก าหนดนโยบายและผู้น านโยบายไปปฏิบัติ โดยอาจจะ
เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับฟังนโยบาย และเปิดโอกาสให้หน่วยปฏิบัติได้มีการซักถาม 
ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ และในกระบวนการของการปฏิบัตินั้น หากหน่วยปฏิบัติมีปัญหาหรือไม่แน่ใจ 
ใด ๆ ควรจะสอบถามหน่วยงานที่มอบหมายนโยบายทันที  
 (2) ความร่วมมือระหว่างผู้ก าหนดนโยบายและผู้น านโยบายไปปฏิบัติ  ส าหรับการวัด
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น สามารถวัดได้จากระดับความร่วมมือที่ ผู้รับนโยบายไป
ปฏิบัติมีต่อผู้ออกค าสั่งหรือผู้มอบหมายนโยบาย ถ้าระดับความร่วมมือ มีสูงโอกาสที่นโยบายจะถูกนา
ไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จก็มีสูงตามไปด้วย ในทางตรงกันข้ามถ้าหากหน่วยปฏิบัติให้ความ
ร่วมมือต่อผู้มอบหมายนโยบายน้อย โอกาสที่นโยบายจะถูกนาไปปฏิบัติและประสบความล้มเหลวก็มี
สูงการที่หน่วยปฏิบัติจะให้ความร่วมมือแก่ผู้มอบหมายนโยบายในการนานโยบายไปปฏิบัติ  มากหรือ
น้อยนั้น หน่วยปฏิบัติมักจะพิจารณาว่าหากนโยบายมีข้อเรียกร้องให้ผู้ปฏิบัติต้องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมมาก หรือต้องเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีในการท างานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operation 
Procedures - SOPs) สูงจะมีโอกาสประสบความส าเร็จน้อยกว่านโยบายที่มีกรรมวิธีปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานแบบเดิม หรือผู้ปฏิบัติไม่ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน ส าหรับนโยบายที่มีผลกระทบ
ต่องาน อ านาจ ศักดิ์ศรี และผลประโยชน์ของผู้น าเอานโยบายไปปฏิบัติมาก ผู้ปฏิบัติมักพยายาม
หลีกเลี่ยง หรืองดเว้นไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ขัดกับผลประโยชน์ของเขา นอกจากนี้ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานที่ก าหนดนโยบาย และนานโยบายไปปฏิบัติ ถ้าหน่วยงานทั้งสองมีความสัมพันธ์
อย่างไม่เป็นทางการมาก่อนแล้ว โอกาสที่จะได้รับความร่วมมือในการน านโยบายไปปฏิบัติจะมีสูง 
 (3) ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ ลักษณะของหน่วยงานนั้นก็มี
ความส าคัญ เนื่องจากการมอบหมายนโยบายส าคัญให้แก่หน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่ มักจะมีปัญหาใน
การปฏิบัติงาน นโยบายที่จะประสบความส าเร็จนั้นมักจะเป็นนโยบายที่มอบหมายให้แก่หน่วยงานที่มี
อยู่แล้ว และสนับสนุนนโยบายนั้นๆ รวมทั้งมีทรัพยากรพร้อมอยู่แล้ว นอกจากนี้ลักษณะของ
หน่วยงานก็เป็นปัจจัยส าคัญ หากเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก ที่มีสายการบังคับบัญชาน้อย จ านวน
ผู้ใต้บังคับบัญชามาก จะมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จใน  การน านโยบายไปปฏิบัติมากกว่า
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หน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีสายการบังคับบัญชายาวแต่มีจานวนบุคลากรน้อย นอกจากนี้หากหน่วยงานที่
มีหน้าที่น านโยบายไปปฏิบัติมีหัวหน้าหน่วยงานที่มีภาวะผู้น าที่เข้มแข็งแล้วโอกาสที่การน านโยบายไป
ปฏิบัติประสบความส าเร็จจะมีสูง  
 (4) ความพอเพียงของทรัพยากร ในการนานโยบายไปปฏิบัตินั้นสิ่งส าคัญก็คือ ต้องมีการ
ใช้ทรัพยากร ทั้งคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งอาคารสถานที่ ส าหรับเรื่อง
บุคลากร หรือก าลังคนนั้น มีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาได้แก่ ประการแรก นโยบายที่จะถูกน าไปปฏิบัติ
นั้นต้องการบุคลากรจ านวนเท่าใดและมีคุณสมบัติอย่างไร หากการน านโยบายไปปฏิบัติต้องการ
บุคลากรเพ่ิมจานวนมาก หน่วยงานจะต้องสรรหาบุคลากรมาท างานใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง 
อาจส่งผลให้ไม่สามารถ เริ่มน านโยบายไปปฏิบัติได้ทันที หากต้องการบุคลากรที่มีคุณสมบัติพิเศษ
เฉพาะเจาะจง หรือมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน อาจต้องใช้เวลานานในการสรรหาบุคลากร
เหล่านั้น ประการที่สอง บุคลากรที่ต้องการเหล่านั้นมีอยู่ในระบบราชการหรือไม่ หากมีอยู่แล้ว
บุคลากรเหล่านั้นมีคุณภาพ ความรู้ ความสามารถที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นได้หรือไม่ บุคลากร
เหล่านั้นมีความยินดีหรือความตั้งใจที่จะมาร่วมเป็น ผู้ปฏิบัติในนโยบายนั้นหรือไม่ ส าหรับหน่วย
ราชการที่มีบุคลากรเหล่านี้อยู่ จะยินยอม ที่จะให้บุคลากรเหล่านั้นมาเป็นผู้ร่วมปฏิบัติตามนโยบายนั้น
หรือไม่ ประการที่สาม หากไม่มีบุคลากรเหล่านั้นในหน่วยงานราชการ หน่วยงานจะไปหาที่ไหน หา
จากภาคเอกชนได้หรือไม่ จะมีวิธีการดึงดูดบุคลากรเหล่านั้นอย่างไร ปัญหาในการ น านโยบายไป
ปฏิบัติจะมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น หากบุคลากรที่เราต้องการนั้นมีอยู่ ไม่เพียงพอในระบบราชการ 
หรือบุคลากรไม่มีความพร้อมหรือเต็มใจที่จะเข้ามาร่วมปฏิบัติตามนโยบายนั้น  และหากบุคลากร
กระจัดกระจายกันอยู่ตามส่วนราชการ หลายหน่วยก็อาจจะเกิดปัญหาความไม่เต็มใจของหน่วยงาน
ต้นสังกัดที่จะให้ข้าราชการในสังกัดมาร่วมด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว  ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อ
สมรรถนะ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ และความส าเร็จของนโยบายโดย
ส่วนรวม ส าหรับปัจจัยด้านงบประมาณนั้น หากหน่วยงานที่รับผิดชอบใน  การน านโยบายไปปฏิบัติ 
ถูกจ ากัดเงื่อนไขของการใช้งบประมาณ จะท าให้การปฏิบัติงานเกิดปัญหามากขึ้น เช่น ข้อจ ากัด เรื่อง
เงื่อนไขของการใช้เงิน หรือมีระเบียบบังคับเกี่ยวกับการใช้เงินมากมายจนขาดความยืดหยุ่น ก็จะเป็น
ตัวบั่นทอนสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติมากขึ้น นอกจากนี้ในกรณีที่การน านโยบายไปปฏิบัติจ าเป็น
จะต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินอย่างมาก แต่รัฐบาลไม่อาจหาเงินมาสนับสนุน ได้ หรือท า
ได้ล่าช้าก็อาจจะท าให้เกิดปัญหาได้ เช่นเดียวกับปัญหาเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนปัจจัย
ทางด้านวิทยาการ หรือเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องในนโยบาย หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับการ
สนับสนุนปัจจัยดังกล่าวอย่างเพียงพอหรือทันเวลา ก็อาจจะทาให้การปฏิบัติงานเกิดปัญหา ในบาง
กรณีการปฏิบัติตามนโยบายนั้นมีลักษณะที่ต้องใช้เทคโนโลยีหรือวิทยาการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  แต่ผู้
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ปฏิบัติขาดความรู้หรือความเข้าใจ ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในเรื่องนี้ความสัมพันธ์กับปัจจัย
ทางด้านบุคลากรดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 
 (5) การประสานงานระหว่างหน่วยงานในการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น หากมีจ านวน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก และหน่วยงานเหล่านั้นมีวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างกัน บางครั้งอาจท าให้
เกิดปัญหาด้านการประสานงานจนท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติ มีปัญหาขึ้นมาได้ นอกจากนี้ในเรื่อง
ของจ านวนมากน้อยของจุดตัดสินใจ (Clearance Point) ถ้าหากมีมาก ความล่าช้าในการปฏิบัติงานก็
จะมีมากขึ้นด้วย ส าหรับปัจจัยลักษณะความสัมพันธ์ดั้งเดิมระหว่างหน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามนโยบาย จะมีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบาย ถ้ามีความร่วมมือ
กันอย่างดีมาก่อนในอดีตจะส่งผลให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยดี  หากในอดีตเคยมีความ
ขัดแย้งมาก่อนก็จะพาไปสู่ปัญหาในการปฏิบัติได้  
 (6) มาตรการการควบคุมและการประเมินผล โดยการเลือกมาตรการควบคุมนั้นส่วนใหญ่
รัฐบาลมักเลือกใช้วิธีการแบบการควบคุมและสั่งการ (Command and Control) มากกว่าวิธีการที่
สอดคล้องและสามารถตอบสนองกับปัญหา โดยวิธีการดังกล่าว อาจไม่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ 
จึงต้องแสวงหามาตรการควบคุมด้านอ่ืนๆ เช่น การอาศัยเสียงข้างมากตามระบอบประชาธิปไตย การ
กระตุ้นและส่งเสริมประโยชน์บุคคล และการใช้พลังการผลักดันด้านอารมณ์ เป็นต้น  
 (7) การรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ (Campaign) หมายถึง ขั้นตอน ของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมในการโน้มน้าวใจให้บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง ส าหรับ การประชาสัมพันธ์ 
คือ เรื่องการสื่อสารที่มีการวางแผนเพ่ือชักจูงใจ โดยมีการจัดวางรูปแบบเพ่ือให้มีอิทธิพลเหนือ
กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญในเรื่องท่ีต้องการประชาสัมพันธ์ โดยสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ประกาศ เป็นต้น การน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้
ปฏิบัติจะต้องรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อนโยบายก่อนที่
จะลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพ่ือลดแรงต่อต้านนโยบาย และลดความเบี่ยงเบน จากมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่เกิดจากการดาเนินงานของข้าราชการระดับปฏิบัติได้4 
 2.1.4. การน านโยบายไปปฏิบัติในกรณีของประเทศไทย 
 สมพร เฟ่ืองจันทร์ ได้กล่าวว่าการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่มีความซับซ้อนมาก
ต่อการก าหนดเป็นแบบจ าลองที่ใช้ได้ทั่วไป เหตุผลประการหนึ่ง คือนักวิชาการพ่ึงหันมาให้ความสนใจ
นักรัฐประศาสนศาสตร์ยุคแรก ๆ มองว่าการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นเพียงการน าเอาแนวทางไป
ปฏิบัติที่ก าหนดขึ้นในช่วงการก าหนดนโยบายมาแจกแจงเป็นแผนงานโครงการและให้ผู้บริหารในส่วน

                                                           

 4 ธันยวัฒน ์รัตนสัค, นโยบายสาธารณะ (เชียงใหม่ : คะนึงนิจการพิมพ์,2555), 224-228 
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ราชการต่าง ๆ อ านวยการให้งานนั้น ๆ บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยอาศัยทรัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ 
เช่น บุคลากร งบประมาณ หรืออุปกรณ์เครื่องมือ ผลักดันให้เกิดผลอย่างแท้จริง 
 ขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 อย่างไรก็ตาม มีนโยบายหลายด้านที่มีบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการเข้าเกี่ยวข้องในขั้นการ
น านโยบายไปปฏิบัติ หรือมีอิทธิพลต่อการนโยบายนั้น ๆ ไปปฏิบัติ ดังนั้น ถ้าจะชี้ว่าขั้นตอนส าคัญ
ของการน าเอานโยบายไปปฏิบัติมีดังต่อไปนี้ คงไม่ผิดไปจากความเป็นจริง 
 (1) การตีความนโยบายนั้น และการวางแผนในรายละเอียด มักพบบ่อย ๆ ว่ากฎหมาย 
ระเบียบ หรือค าสั่งที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจก าหนดออกมา มักอยู่ในรูปที่มีรายละเอียดไม่มาก หน่วยงาน
หรือส่วนราชการที่น าเอานโยบายไปปฏิบัติจ าเป็นต้องแปลงแนวนโยบายนั้น เป็นแผนงาน โครงการ 
กฎ ระเบียบ และค าสั่ง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างมีความชัดเจน ว่าตนต้องด าเนินกิจกรรม
อย่างไร 
 (2) การจัดองค์การ นับว่าเป็นขั้นตอนส าคัญอีกประการหนึ่ง ทั้งนี้ เพราะมีความ
จ าเป็นต้องมีองค์การดูแล การน าเอานโยบายไปปฏิบัติ ในทางปฏิบัติการจัดองค์การ อาจกล่าวเป็น 3 
แบบ ดังต่อไปนี้ 
     - ก าหนดนโยบายไปปฏิบัตินั้นเป็นอีกภารกิจหนึ่งของหน่วยงานที่มีอยู่แล้วเป็นเพียง
การเพ่ิมกิจกรรมมากขึ้นไปอีก กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ให้หน่วยงานเดียวรับผิดชอบทั้งหมด ในอีกกรณี
หนึ่ง การน าเอานโยบายนั้นไปปฏิบัติให้เป็นภาระของหลาย ๆ หน่วยงาน ในลักษณะนี้มักเป็นนโยบาย
ที่มีความเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน ทั้งภายในกระทรวงเดียวกัน หรือเชื่อมโยงกับกระทรวงอ่ืน ๆ 
  - องค์การที่จะน าเอานโยบายนั้นไปปฏิบัติไม่ปรากฏ จ าเป็นต้องจัดตั้งองค์การขึ้นมา
รองรับโดยเอากรมหรือกอองในกระทรวงหนึ่ง อึกรูปแบบหนึ่งเป็นการจัดตั้งองค์การเป็นเอกเทศขึ้น
ใหม่ โดยอาจมีสถานะเป็นกรมหรือสถานะเทียบเท่ากรม ขึ้นกับส านักนายกรัฐมนตรี  
  - รูปแบบพิเศษ คือการดึงเอาทรัพยากรโดยเฉพาะบุคคลมาจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือ
มาเป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ เช่น โครงการสร้างงานในชุมชน (กสช.) เป็นต้น 
 (3) การระดมทรัพยากรเพ่ือน าไปใช้ในการน านโยบายนั้นไปปฏิบัติ การน านโยบายไป
ปฏิบัติจะบรรลุผลวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เงื่อนไขส าคัญประการหนึ่ง คือ  การน าเอาทรัพยากรทางการ
บริหารมาแปลงให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ทรัพยากรเหล่านี้ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ อาคาร สถานที่ 
และเครื่องมืออุปกรณ์ ถ้าทรัพยากรขาดแคลนย่อมกระทบต่อการน าเอานโยบายไปปฏิบัติ การ
วางแผนที่ดียังไม่เป็นเครื่องประกันว่า การน านโยบายไปปฏิบัติจะบรรลุผล ถ้าขาดการสนับสนุน
ทางด้านทรัพยากรบริหาร 
 (4) การใช้ประโยชน์จากนโยบายนั้น เป็นบทบาทของประชาชนที่นโยบายนั้น ตั้งจุดหมาย
ไว้ ประโยชน์ของนโยบายสาธารณะจะเห็นได้ชัดเจน เช่น การเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล



15 

ของรัฐ แล้วได้รับความพ่ึงพอใจ การได้รับการบริการที่ดี เป็นต้น ยังมีการใช้ประโยชน์จากนโยบาย 
อีกประการหนึ่งที่มีลักษณะบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม เช่น การเสียภาษี เป็นต้น5 
 Mazmanian and Sabatier ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการน านโยบายไปปฏิบัติและ
นโยบายสาธารณะ โดยชี้ให้เห็นว่าการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนส าคัญในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติหมายถึง การน าการตัดสินใจนโยบายที่ได้กระท า
ไว้ไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จและเป็นการร่วมกันท างานภายใต้กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือค าสั่งของ ฝ่ายบริหาร หรือค าพิพากษาของศาลสูงสุด หรือศาลฎีกา ซึ่งตามอุดม
คติแล้วการตัดสินใจนโยบาย คือ การบ่งชี้ปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์ และการก าหนดโครงสร้าง
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการก าหนดนโยบายไปปฏิบัติประกอบด้วยขั้นตอน
หลายขั้นตอน เริ่มด้วยการก าหนดกฎพ้ืนฐานส าหรับการปฏิบัติการคาดหมายผลลัพธ์จากการน า
นโยบายไปปฏิบัติ การยินยอมปฏิบัติตามของกลุ่มเป้าหมาย การพิจารณาผลกระทบจากผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นทั้งที่เจตนาและไม่ได้เจตนาผลกระทบจากการตัดสินใจของหน่วยปฏิบัติ และการปรับปรุง
กฎระเบียบพ้ืนฐานที่ใช้ในการน านโยบายไปปฏิบัติให้เหมาะสม การบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ
ประกอบด้วยขั้นตอน ต่าง ๆ ดังนี้ 
 (1)  การพิจารณาผลลัพธ์ของนโยบายของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ โดยมุ่งให้
เกิดผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้ 
 (2) การยินยอมปฏิบัติตามของกลุ่มเป้าหมายต่อการตัดสินใจนโยบายของผู้ก าหนด
นโยบายหากนโยบายใดที่กลุ่มเป้าหมายไม่ยินยอมปฏิบัติ จะก่อให้เกิดอุปสรรคส าคัญต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ 
 (3) พิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของหน่วยปฏิบัติ เพ่ือจ าแนกว่า
ผลกระทบทีเ่กิดขึ้นเป็นผลกระทบในทางบวกหรือทางลบ ถ้าเกิดผลในทางลบก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 (4) พิจารณาผลกระทบจากการรับรู้ของผู้ตัดสินนโยบาย ซึ่งผู้ตัดสินใจนโยบายจะประเมิน
ได้ว่าเป็นผลกระทบที่พึงปรารถนาหรือไม่ 
 (5) การประเมินกระบวนการทางการเมืองที่มีบทบาทในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมในการน าไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ6 
 

                                                           

 5 สมพร เฟื่องจันทร์, นโยบายสาธารณะ: ทฤษฎีและการปฏิบัติ  (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
โอเดียนสโตร์,2535), 180-181. 
 6 “ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ,”  https://www.gotoknow.org/posts 
/448023 (สืบค้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558). 



16 

 2.1.5. ปัญหาของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในประเทศไทย 
 นายธีรพัฒน์ อังศุชวาล กล่าวว่าระดับของแนวคิดทฤษฎี การน านโยบายไปปฏิบัติ 
(Policy Implementation) ถือเป็นหัวข้อหนึ่งที่ประสบปัญหาในการได้รับความสนใจในการศึกษา 
ถึงแม้ว่าจะมีนักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้เคยให้ความหมายของการน านโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติไว้หลายท่าน เช่น Mazmanian and Sabatier ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการน านโยบาย
ไปปฏิบัติและนโยบายสาธารณะ โดยชี้ให้เห็นว่าการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนส าคัญใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติจึงหมายถึง การน าการ
ตัดสินใจนโยบายที่ได้กระท าไว้ไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จและเป็นการร่วมกันท างานภายใต้
กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติ ค าสั่งของฝ่ายบริหาร หรือค าพิพากษาของศาลสูงสุด
หรือศาลฎีกา ซึ่งตามอุดมคติแล้วการตัดสินใจนโยบาย คือ การบ่งชี้ปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์ 
และการก าหนดโครงสร้างกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 ทั้งนี้ เหตุผลส าคัญที่ท าให้การศึกษาเรื่องการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติถูกละเลยมา
เป็นเวลานาน มาจากฐานคติที่ว่าขั้นตอนการน าโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องธรรมดา ไม่มี
เนื้อหาสาระ และไม่มีคุณค่าควรแก่การสนใจของนักวิชาการมากนัก เพราะเป็นการขยายผลของ
ขั้นตอนการก าหนดนโยบายเท่านั้น แต่โดยความเป็นจริงแล้ว ขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติมี
ความสัมพันธ์กับสาเหตุและเงื่อนไขต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งมันเกี่ยวกับวิธีการศึกษาและการวิเคราะห์
กระบวนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินั้น ยังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนและมีความซับซ้อน อันท าให้
เกิดปัญหาและอุปสรรคในการศึกษา ดังนั้น การอธิบายและการจ าแนกสาระส าคัญของขั้นตอนการ
น าไปปฏิบัติท าให้นักวิชาการไม่สนใจเรื่องการน านโยบายไปปฏิบัติ แต่กลับไปสนใจขั้นตอนการ
ก าหนดนโยบายมากกว่า ที่ส าคัญ การศึกษาขั้นตอนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่
ต้องใช้เวลาและทรัพยากรจ านวนมาก ตลอดจนต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย การศึกษาเรื่อง
ดังกล่าวจึงมิใช่เรื่องง่ายนัก จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้ศึกษาการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติต้อง
ประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติว่ามีกรอบการศึกษาเพียงใด ใช้ตัวแปรอะไรมา
ศึกษา และจะวัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างไร  
 อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริงหรือโลกแห่งการปฏิบัติ มีประเด็นปัญหาสาธารณะ (Public 
Issue) จ านวนมากที่รัฐบาลให้ความสนใจถึงขั้นที่น าประเด็นเข้าสู่วาระทางนโยบาย (Agenda-
Setting) หรือกระทั่งมีการตัดสินใจทางนโยบาย (Policy Decision-Making) ออกมาเป็นรูปธรรม 
เช่น กฎหมาย นโยบายสาธารณะ บริการสาธารณะ เป็นต้น แต่จะพบได้ว่าสิ่งเหล่านี้จ านวนมากยังคง
เป็นเพียงรูปธรรมหรือเป็นเพียงตัวหนังสือในกระดาษ การน าไปปฏิบัติหรือปรับใช้จริงยังคงเป็นปัญหา
ส าคัญที่ส่งผลให้การจัดบริการสาธารณะหรือด าเนินนโยบายไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี
หรือตามท่ีคาดหวังไว้ 
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 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาอย่างประเทศไทยอันถือได้ว่ามีระบบ
ราชการที่ซับซ้อนมากที่สุดที่หนึ่งในโลกซึ่งมาจากหลายปัจจัย อาทิ  การจัดโครงสร้างการบริหารงาน
ส่วนต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นที่เชื่อมโยงถึงการทับซ้อนกันของอ านาจ
หน้าที่แต่ละหน่วยงานภายใต้พ้ืนที่เดียวกัน และฐานคติหรือประเพณีแบบไทย ๆ ประกอบกับภายใต้
สภาพการณ์ที่บริบทและเง่ือนไขทางการบริหารปกครองได้มีการปรับเปลี่ยนไปสู่สภาพการณ์ที่มีความ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากประเด็นปัญหาในเชิงโครงสร้างอันสะท้อนบริบทรอบตัวทาง
การเมืองและการบริหารของไทยอันมีตัวแสดงหน้าใหม่นอกเหนือจากภาครัฐมาปฏิสัมพันธ์ในพ้ืนที่
หรือกระบวนนโยบายหนึ่ง ๆ อีกเป็นจ านวนมาก ได้ก่อให้เกิดสภาพของการกระจัดกระจายทางการ
บริหารหรือที่  อเนก เหล่าธรรมทัศน์ เรียกว่า “การรวมศูนย์อ านาจแบบกระจัดกระจาย” 
(Fragmented Centralization) 
 ในการท าความเข้าใจสภาพการณ์หรือปัญหาของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของ
ไทย อาจมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจขั้นตอนและโครงสร้างเหล่านี้อย่างถ่องแท้เนื่องจากมัน
ส่งผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติ ที่ผ่านมาในภาพรวม อาจกล่าวได้
ว่าการศึกษาเรื่องการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติมุ่งเน้นสนใจเฉพาะบางเรื่องหรือบางประเด็น
มากกว่าการสร้างทฤษฎี/ตัวแบบ ในการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติแบบเบ็ดเสร็จจึงท าให้ไม่มี
กรอบทฤษฎีที่เด่นหรือตัวแบบที่มีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะอธิบายถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติได้แต่ต่อมาเมื่อมีนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยหรือตัวแบบที่ใช้
อธิบายความส าเร็จและความล้มเหลวของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางมาก
ขึ้น ก็ประสบกับปัญหาของการเหมารวมและไม่สามารถอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้ อย่างไรก็ดี 
ผู้เขียนขออนุญาตประยุกต์แนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติโดยวิเคราะห์
ผ่านอุปสรรค 5 ประการส าคัญอันหวังว่าจะฉายภาพปัญหาของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติได้
ไม่มากก็น้อย ดังนี้ 
 (1) ปัญหาทางด้านสมรรถภาพขององค์กร 
 ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ย่อมขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการน า
นโยบายไปปฏิบัติว่ามีความสามารถในการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้นได้
มากน้อยเพียงใด ดังนั้น ปัญหาทางด้านสมรรถนะจึงปัญหาหลักของการน านโยบายไปปฏิบัติซึ่งอาจ
โยงถึงปัจจัยที่ต้องค านึง ได้แก่ บุคลากร เงินทุนรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ หรือเทคโนโลยี
ที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 
          ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติของประเทศไทย ในด้านสมรรถภาพ
ของหน่วยงานภาครัฐมีประเด็นปัญหาที่ส าคัญคือ การขาดการประสานงาน และการประสานความคิด
ของหน่วยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพราะ หน่วยงานราชการมักจะหวง
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แหนนโยบายหรือโครงการในส่วนที่ตนรับผิดชอบไม่ยอมให้หน่วยราชการอ่ืนมาช่วงชิง อีกทั้งพยายาม
จะขยายขอบเขตแห่งภารกิจหรืออาณาจักรของตนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ตามโอกาสและ
สถานการณ์ท่ีอ านวยให้ ระบบราชการมีแนวโน้มที่จะเลือก นโยบายของรัฐไปปฏิบัติเฉพาะนโยบายที่
เป็นประโยชน์ อีกทั้งข้าราชการฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะผู้ที่มาจากพรรคการเมืองที่ เป็นฝ่ายรัฐบาลจะ
ก าหนดกรอบความส าเร็จของนโยบายรัฐบาลให้ข้าราชการฝ่ายประจ าด าเนินงานโดยเร่งด่วน ดังนั้น 
นโยบายใดที่ได้รับความเห็นชอบ ดูแล เอาใจใส่จากฝ่ายการเมือง หน่วยราชการต่าง  ๆ จะให้ความ
สนใจ เอาใจใส่เป็นพิเศษ ในทางตรงข้ามหากนโยบายใดไม่ได้รับความสนใจจากฝ่ายการเมืองก็จะท า
ให้ไม่ได้รับการเอาใจใส่ในการก ากับดูแลจากหน่วยงานราชการเท่าท่ีควร 
        (2) ปัญหาทางด้านการควบคุม 
 ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุม ซึ่ง
หมายถึง ความสามารถในการวัดความก้าวหน้าหรือผลการปฏิบัติของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ 
ในการนี้ ปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบัติจะเพ่ิมมากขึ้นหากผู้รับผิดชอบในนโยบายขาด
ความสามารถที่จะท าการวัดผลหรือควบคุมผลงานของหน่วยปฏิบัติ ปัญหาทางด้านการควบคุมมีมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข หลายประการซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการสร้างความสามารถในการควบคุม
หรือการวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานที่จะสามารถสนองตอบต่อความต้องการของนโยบายได้ 
และในขณะเดียวกันก็มีผลโดยตรงต่อปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบัติด้วย อาทิ ความสามารถของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการแปลงนโยบายว่าจะสามารถแปลงนโยบาย ออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติ 
แผนงาน หรือโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของนโยบาย กิจกรรมของนโยบาย แผนงาน หรือ
โครงการนั้นมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพียงใด และการก าหนดภารกิจตลอดจนมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติงาน แผนงาน หรือโครงการนั้น ๆ 
        ปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐของ
ประเทศไทย ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501-2540 ประสบปัญหาในการก ากับติดตาม นโยบาย หรือ
โครงการภาครัฐอย่างจริงจัง การก ากับนโยบายสาธารณะในอดีตส่วนใหญ่จัดท าในรูปแบบการตรวจ
ราชการของข้าราชการจากส่วนกลางที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการ หรือ ติดตามความคืบหน้าของ
นโยบายที่มอบหมาย หน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติก็จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบาย โดยที่เนื้อหาสาระของการปฏิบัติตามนโยบายมิได้น าเสนอให้เห็นการด าเนินงานโดยละเอียด
ชัดเจนมากเท่าที่ควร ประกอบกับสภาพการณ์ทางการเมืองไทยที่มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการเข้าสู่
อ านาจ จากคณะทหาร หรือจากรัฐบาลพลเรือนที่สับเปลี่ยนกันตลอดเวลา จากช่วงปี พ.ศ. 2475 - 
2540 ส่งผลให้การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติขาดความความต่อเนื่อง ขาดการก ากับ ควบคุม การ
ติดตามนโยบายของรัฐ บทบาทการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง จึงเป็นภาระของข้าราชการ
ประจ าที่ต้องแบกรับในการควบคุม ก ากับนโยบาย สาธารณะของประเทศมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี 
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ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และ 2550 โครงสร้างของการก ากับดูแลและการ
ตรวจสอบได้เพ่ิมระดับความเข้มข้นขึ้นผ่านกลไกขององค์กรอิสระ แต่กระนั้นปัญหาการตรวจยังคง
ปรากฏผ่านความพยายามในการควบคุมหรือแทรกแซงหน่วยงานเหล่านี้เป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในยุครัฐบาลทักษิณ ชินวัตร 
 (3) ปัญหาทางด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
 อาจกล่าวได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในการให้ความ
ร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง นั้น สาระส าคัญที่เป็นปัญหาตกทอดมาจนถึงปัจจุบันคือการ
ขาดความร่วมมือจากประชาชน บางครั้งประชาชนก็รวมกลุ่ม รวมพลังกันต่อต้าน ดังเช่นในช่วงปี 
พ.ศ. 2541-2542 การรวมกลุ่มคัดค้านต่อต้านการวางท่อก๊าซจากมาเลเซียซึ่งรัฐบาลมีแนวนโยบายที่
จัดซื้อจากประเทศมาเลเซียซึ่งท าให้รัฐบาลต้องทบทวนเส้นทางการวางท่อใหม่ หรือการรวมกลุ่มพลัง
ประชาชนคัดค้านการปิดประตูระบายน้ าเขื่อนปากมูล ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ความเดือดร้อนได้
เรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ า จนในที่สุดรัฐบาลต้องปรับนโยบายอนุญาตให้เปิดประตูระบายน้ า
เขื่อนปากมลูตามข้อเรียกร้องของประชาชน นอกจากนี้ กรณีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน อีกประเด็นหนึ่ง
และจะเป็นประเด็นที่ส าคัญในอนาคต คือการรวมกลุ่มพลังประชาชนของจังหวัด และอ าเภอขนาด
ใหญ่ที่มีก าลังซื้อจ านวนมาก ได้คัดค้านนโยบายเปิดการค้าเสรีที่รัฐอนุญาตให้ห้างสรรพสินค้าข้ามชาติ
ขนาดใหญ่เข้ามาตั้งในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว ที่จะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชานใน
ท้องถิ่น นโยบายสาธารณะที่รัฐบาลด าเนินการโดยที่ประชาชนมิได้มีส่วนร่วมริเริ่มโครงการ ย่อมได้รับ
การต่อต้าน และขาดความร่วมมือ จนกระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับ ปี พ.ศ. 2550 ต้องมีบทบัญญัติให้
หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรอ่ืนใดที่จะด าเนินการโครงการในท้องถิ่นของประเทศไทย หากเป็น
โครงการที่จะก่อให้เกิดโทษ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการนั้นจะต้องได้รับความยินยอม
จากประชาชนในพื้นทีก่่อนเสมอ 
 (4) ปัญหาทางด้านอ านาจและความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบัติซึ่งเกิดจากเรื่องอ านาจและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติกับองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขหลายประการ เช่น การติดต่อและความสัมพันธ์ที่หน่วยปฏิบัติมีกับหน่วยงานที่ ควบคุม
นโยบายดังกล่าวความจ าเป็นที่หน่วยปฏิบัติต้องแสวงหาความร่วมมือ หรือท าความตกลงกับ
หน่วยงานอื่นความเป็นไปได้ท่ีเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานจะสามารถท างานร่วมกันได เป็นต้น 
 ปัญหาและอุปสรรค ที่ส าคัญในการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติที่เกิด จากการ
ขาดการประสานงาน ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หรือองค์การภาคเอกชน ในประเทศไทยนั้น
เป็นประเด็นปัญหาการบูรณาการในการปฏิบัติ เพราะหน่วยราชการมักจะหวงแหนภารกิจ ตีกรอบไม่
อยากให้หน่วยงานอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของตนเอง ในบางครั้งจะพบว่าหน่วยงานงานที่
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รับผิดชอบการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติต้องจัดท าภารกิจด้วยตนเอง จนแล้วเสร็จ ไม่ยอมพ่ึงพา 
อาศัย เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ข้ามหน่วยงาน ทั้งที่มีเป้าประสงค์เพ่ือสร้างความผาสุกให้กับประชาชน
เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่นในอดีต นโยบายหรือโครงการจัดหาน้ าดื่มน้ าใช้ให้ประชาชนในชนบท
พอเพียงต่อการอุปโภค บริโภค มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ กล่าวอ้างภารกิจด้านนี้ หลายหน่วยงาน เช่น 
กรมพัฒนาชุมชน ศูนย์เร่งรัดพัฒนาชนบท กรมทรัพยากรธรณี องค์การบริหารส่วนจังหวัด ล้วน
แล้วแต่เป็นหน่วยงานที่ขุดเจาะน้ า บาดาล ให้ประชาชนทั้งสิ้น แทนที่จะรวมกลุ่มภารกิจด าเนินการใน
กิจกรรมขดุเจาะน้ าเป็นหน่วยงานเดียว ในปัจจุบันรัฐบาลไทยจึงได้ก าหนดให้มีการยุบรวมหน่วยงานที่
มีภารกิจซ้ าซ้อนเข้าไว้ด้วยกัน และพยายามวางระบบการบูรณาการโครงการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้มีลักษณะเป็นการประสานงานการปฏิบัติจากหลายหน่วยงานเพ่ือบรรลุ
เป้าประสงค์ในการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 5) ปัญหาทางด้านการสนับสนุนและความผูกพันขององค์กรหรือบุคคลส าคัญ 
      ปัญหาทางด้านความสนับสนุนและความผูกพันขององค์การหรือบุคคลที่ส าคัญเป็นปัญหา
หลักอีกด้านหนึ่งของการน านโยบายไปปฏิบัติ ปัญหาดังกล่าวอาจลุกลามส่งผลไปถึงความล้มเหลวของ
นโยบายนั้นโดยตรงก็ได้ ถ้าองค์การหรือบุคคลส าคัญ ซึ่งได้แก กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ 
นักการเมือง ข้าราชการระดับสูงตลอดจนสื่อมวลชน เป็นอาทิ ไม่ให้ความสนับสนุนทั้งในแง่ของทาง
การเมือง เงินทุนงบประมาณ ตลอดจนสร้างอุปสรรคในแง่ของการต่อต้าน เตะถ่วงหรือคัดค้าน
นโยบายนั้น ๆ 
 สภาพปัญหา และอุปสรรคในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่แสดงออกถึงความผูกพัน
ขององค์กรที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์และหน่วยงานท้องถิ่น ที่ปรากฏชัดเจนคือในช่วงปี พ.ศ. 2550 
กรณีตัวอย่างการขยายตัวของธุรกิจข้ามชาติที่ขยายสาขามาจัดตั้งที่เขตอ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
ของห้างเทสโก้โลตัส ปรากฏว่า ด้วยการสนับสนุนของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น และกลุ่มผลประโยชน์
ชองเขตอ าเภอท่าบ่อ และในจังหวัดหนองคายรวมตัวคัดค้านมิให้มีการก่อสร้างอาคารห้างสรรพสินค้า
ในเขต การร่วมแรงร่วมใจคัดค้านครั้งนี้ แสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของกลุ่มนักการเมือง
ท้องถิ่นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น และกลุ่มพ่อค้ารายย่อยในเขตอ าเภอท่าบ่อที่ผนึกก าลังกันคัดค้านอย่าง
เข้มแข็ง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมาคือ การที่ภาครัฐต้องหันกลับมาทบทวนนโยบายการเปิดการค้าเสรี ที่
มีเหตุผลในการปรับปรุงรายละเอียดบางประการ เพ่ือมิให้ท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่เกิด
ความรู้สึกว่าตนเองสูญเสียผลประโยชน์ และลูกหลานของพวกเขาต้องหมดทางท ามาหากิน ไร้อาชีพ
ในอนาคต การคัดค้านโครงการลักษณะเดียวกันนี้นับวันจะขยายตัวออกไปในทุกท้องถิ่นของประเทศ
ไทย จึงเป็นนโยบายที่รัฐควรจะปรับปรุงรายละเอียดของนโยบาย หรือทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ชุมชน และวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน หากจ าเป็นต้องด าเนินการตามนโยบายต่อไปควรปรับปรุง
วิธีการเข้าถึง และประชาสัมพันธ์ชี้แจงผลประโยชน์ที่ท้องถิ่นจะพึงได้รับในอนาคต ทั้งนี้ต้องค านึงถึง
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ว่ากลุ่มผลประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชนคือกลุ่มใด และจะเข้าชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ได้ผลต้องใช้
วิธีการใด และในช่วงเวลาใดจึงจะมีความเหมาะสม7  
 
2.2. แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 
 
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลมีเจตนารมณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะลด
ระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุด เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม ซึ่งในการแถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2557 ได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น
ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการกับ
ปัญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ 
 ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด น าคนออกจากวงจรการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน  จนไม่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมและประชาชน ส าหรับเป้าหมายรวมทางยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การพัฒนามาตรฐานการ
บ าบัดรักษาทุกระบบ ติดตามผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด ให้สามารถ
กลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้ง
ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ สกัดกั้นการลักลอบล าเลียงและน าเข้ายาเสพติดในช่องทางชายแดน 
ตลอดจนพ้ืนที่ในประเทศ ปราบปราม จับกุมการกระท าความผิดคดีรายส าคัญ รวมทั้งเครือข่าย
การค้าในเรือนจ าทุกแห่ง จุดเน้นการด าเนินงานจะให้ความส าคัญต่อการป้องกันเชิงรุกในกลุ่มผู้มี
โอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดให้ครบวงจร สร้างมาตรฐาน
การบ าบัดรักษา การติดตามช่วยเหลือเพ่ือมิให้กลับไปเสพซ้ าและด ารงชีวิตในสังคมอย่างปกติ การ
สกัดกั้นยาเสพติดแบบบูรณาการทั้งระบบการท าลายโครงสร้างเครือข่ายการค้ายาเสพติดด้วยการตัด
วงจรทางการเงิน การปราบปรามเครือข่ายนักค้ายาเสพติด และการแพร่ระบาดยาเสพติดในเรือนจ า 
ความร่วมมือเชิงรุกภายนอกประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน การแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิง
คุณภาพ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริง การบริหารจัดการบูรณาการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่พิเศษ และจังหวัดน าร่อง 

                                                           

 7 นายธีรพัฒน์ อังศุชวาล,“ปัญหาของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในประเทศไทย,” 
http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1758  (สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2558) 
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 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี 2558 มี 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 (1) ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนใช้เครื่องมือการป้องกันที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เด็กปฐมวัย เยาวชนทั้งในและนอก
สถานศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงานใน สถานประกอบการ และครอบครัวที่มีความเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด 
โดยร่วมมือกับทุก ภาคส่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ด้วยการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ทั้งดนตรี กีฬา ศิลปะ หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 (2) ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานใน
เชิงคุณภาพ โดยการพัฒนากลไกการด าเนินงานในทุกกระบวนการของการบ าบัดรักษา ตั้งแต่การ
ค้นหา คัดกรอง จ าแนก   ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และน าเข้าสู่การบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจเป็น
หลัก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่108/2557 หรือในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การ
บ าบัดรักษาในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สถานพยาบาลสถานบังคับบ าบัด ค่ายทหาร เป็นต้น 
 (3) ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม  ให้มีระบบการ
ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาอย่างจริงจัง ทั้งศูนย์ประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูใน
ระดับจังหวัดและอ าเภอ พัฒนารูปแบบ แนวทางการติดตามและช่วยเหลือ การจัดระบบ ช่องทางใน
การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของบุคคล เช่น ด้านอาชีพ 
การงาน การอบรม แหล่งทุน การศึกษา เป็นต้น 
 (4) ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด โดยการควบคุม สกัดกั้นยาเสพติด 
สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์เข้าสู่ประเทศไทยตามช่องทางชายแดน จุดตรวจตอนใน เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง ท าลายโครงสร้างการค้ากลุ่มอิทธิพลและยาเสพติดตามแนวชายแดน เพ่ือตัดวงจรการน าเข้ายา
เสพติดตามแนวชายแดน เส้นทางการเงินที่เชื่อมโยง พัฒนาความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวชายแดน 
บูรณาการและแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลการข่าวในทุกระดับและสืบสวนปราบปรามอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง เน้นการระดมปราบปรามแหล่งผลิต แหล่งจ าหน่าย แหล่งพักยา ผู้ผลิต ผู้ค้ารายส าคัญ ผู้
ล าเลียงยาเสพติด เครือข่าย ยาเสพติดและที่โยงใยไปในเรือนจ า ตลอดจนข้อร้องเรียนของประชาชน 
โดยให้สนธิก าลังปฏิบัติการจากทุกหน่วยเข้าปราบปรามเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติดราย
ส าคัญ และสืบสวนสอบสวนขยายผล เพ่ือน าไปสู่การใช้มาตรการทางทรัพย์สินและภาษีในการยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินของขบวนการค้ายาเสพติด ซึ่งรวมไปถึงผู้มีอิทธิพล นายทุนที่อยู่เบื้องหลังการกระท า
ผิด และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 (5) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยการแสวงหา เสริมสร้าง และพัฒนา
ความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานา
ประเทศ ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การสกัดกั้น ปราบปรามยาเสพติดจากต่างประเทศที่เข้าสู่ประเทศไทย และยกระดับบทบาทของ
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ประเทศไทยในการเป็นผู้ประสานงานหลักของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน  โดยมี
เป้าหมายหลักในการลดสถานการณ์การผลิตยาเสพติดภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อปัญหายา
เสพติดภายในประเทศและภายในภูมิภาค 
 (6) ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด ให้ความส าคัญกับ
การควบคุมและจัดการสภาพแวดล้อมในบริบทที่เป็นปัจจัยเอ้ือที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ผ่านการบ าบัดรักษาแล้วกลับไปเสพซ้ า 
เร่งรัดการจัดระเบียบสังคมอย่างจริงจังโดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดและการท างาน
แบบบูรณาการที่มีเจ้าภาพชัดเจน มุ่งเน้นที่แหล่งอบายมุข แหล่งมั่วสุม และแหล่งแพร่ระบาดของยา
เสพติดทุกแห่งทั่วประเทศสร้างสภาพแวดล้อมผ่านกลไกครอบครัวและสังคม เพ่ือควบคุม และป้องกัน
ปัญหายาเสพติด 
 (7) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด และในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตลอดจน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 (8) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่มีเอกภาพ ทั้งในด้านกลไกการแก้ไขปัญหาทุกระดับ ระบบแผน งบประมาณ การ
ติดตามประเมินผล และระบบสนับสนุนต่างๆ เป็นต้น มีการท างานแบบบูรณาการทุกมาตรการและ
ทุกหน่วยงานในพ้ืนที่ที่ปรากฏปัญหาการค้าและแพร่ระบาดของยาเสพติด  ทั้งแนวคิด แผนงาน 
งบประมาณ และการปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างแท้จริง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายในแต่ละมาตรการที่รับผิดชอบ 
 กลไกการบริหารจัดการ 
 กลไกการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบดัวย 
 1. กลไกในระดับนโยบาย โดยมี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.) ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 ท าหน้าที่ในการก าหนด
นโยบาย มาตรการการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาพรวม เพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ 
 2. กลไกอ านวยการ โดยมีศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 
(ศอ.ปส.) ท าหน้าที่ในการน านโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการ ป.ป.ส. ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิด
ผลส าเร็จ 
 3. กลไกระดับภารกิจ โดยมีศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวง/
หน่วยงาน ท าหน้าที่ในการอ านวยการแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภารกิจและ
บทบาทท่ีรับผิดชอบ 
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 4. กลไกระดับพ้ืนที่ มีศูนย์อ านวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดและอ าเภอ ท าหน้าที่ในการอ านวยการและปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
จังหวัดและอ าเภอ 
 5. กลไกเฉพาะ มีศูนย์อ านวยการหรือศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่พิเศษ 
 การบูรณาการแผนงานและงบประมาณ 
 ส านักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการบูรณาการแผนงานและ
งบประมาณในภาพรวมโดยบูรณาการแผนงานและงบประมาณ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับส่วนกลางและพ้ืนที่ รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่มีเป้าหมายด าเนินการในระดับพ้ืนที่จัดสรร
งบประมาณให้กับหน่วยงานในพ้ืนที่ และให้ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
บูรณาการแผนงานและงบประมาณของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 
 การก ากับ ติดตาม รายงานผล และประเมินผลการด าเนินงาน 
 การก ากับ ติดตามการด าเนินงาน จะใช้กลไกของผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรมและ
คณะอนุกรรมการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน  ในส่วนของการรายงานผลการด าเนินงาน 
ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ก าหนดรูปแบบการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558 ผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ทางอินเตอร์เน็ต 
โดยทุกหน่วยงานในส่วนกลางและจังหวัดรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงาน  ป.ป.ส. ทุกวันที่ 5 
ของเดือน ซึ่งส านักงาน ป.ป.ส. จะวิเคราะห์และประมวลผลในภาพรวมน าเสนอคณะรัฐมนตรี ส าหรับ
การประเมินผลการด าเนินงาน ให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2558 รายไตรมาส ทั้งการประเมินผลภายในโดยหน่วยงาน และการ
ประเมินผลภายนอกโดยสถาบันวิชาการ 
 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ชินวัฒน์ เสือป่า ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมี
ส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาชุมชนในกรุงเทพมหานคร และปัจจัยที่เกื้อหนุน
ต่อการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนกรุงเทพมหานคร 
โดยศึกษาจากผู้แทนชุมชนจ านวน 145 ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ประธาน
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ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับต่ า และในภาพรวมของ
ประธานชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับต่ า8  
 จรัญ เริงธรรม ได้ท าการศึกษา เรื่องประสิทธิผลของการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้
โทษของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า มีปัญหา และอุปสรรค
ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ให้โทษของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอแม่สาย ได้แก่ ปัญหาและ
อุปสรรคในด้านสภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงรายที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าและลาว  
ปัญหาด้านทรัพยากร พบว่าขาดก าลังคนในการปฏิบัติงาน ขาดงบประมาณ และอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ ขาดการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานขาดความรับผิดชอบไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานอย่างจริงจัง9 
 วรพจน์ เลี้ยงหล่ า ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด
ของส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัญหาอุปสรรในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) การปฏิบัติการด้านการข่าว ไม่ทันเวลาและมีความล่าช้าเกินไป จึงไม่สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดได้ 2) ยังมีความขัดแย้งทางนโยบายในการล่อซื้อยาเสพ
ติดตามแนวชายแดน โดยที่กองทัพห้ามมีการ ล่อซื้อยาเสพติดบริเวณตามแนวชายแดน จึงเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 3) กาลังพลของสานักงานป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ภาค 5 ยังมีไม่เพียงพอและขาดประสิทธิภาพ ขาดทักษะ ความช านาญ ขาดประสบการณ์ใน
การท างาน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการอ านวยการบังคับใช้กฎหมาย  โดยเฉพาะงานด้านการข่าว
และกฎหมาย 4) งบประมาณด้านยาเสพติดลดลงเป็นจานวนมาก งบประมาณในการด าเนินงานมีไม่
เพียงพอกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้าไม่
ต่อเนื่อง 5) พ้ืนที่ภูมิประเทศของภาคเหนือตอนบนเป็นพ้ืนที่ทุรกันดาร ยากต่อการเข้าถึง ง่ายต่อการ
น าเข้าและล าเลียงยาเสพติดเข้าสู่ตอนใน เนื่องจากมีแนวชายแดนเป็นป่าเขาตลอดแนวชายแดน 
รวมถึงแม่น้ าโขงมีช่องทางธรรมชาติ ที่จะน ายาเสพติดเข้ามามากมาย มีปัญหาในการเฝ้าตรวจและ
ปฏิบัติในพ้ืนที่เป้าหมาย ตามแนวชายแดน ท าให้การด าเนินการตามยุทธวิธีด้านการปราบปรามมี
ความยากล าบาก และมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการล าเลียงยาเสพติดเข้าสู่พ้ืนที่ตอนใน ไม่

                                                           

 8 ชินวัฒน์ เสือป่า, “ปัจจัยที่เก้ือหนุนต่อการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพย์ติดในชุมชน กรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาชุมชน 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2544). 
 9 จรัญ เริงธรรม, “ประสิทธิผลของการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษของสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย,” (การค้นคว้าแบบอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2549). 
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สามารถสกัดกั้น การน าเข้ายาเสพติดได้ 6) ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าที่ควร เพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองกลัวอันตรายจากผู้เสพ-ผู้ค้า เกรงกลัวอิทธิพลของนักค้า 
ส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่ประสบปัญหาเองโดยตรงจะให้ความร่วมมือ เช่น ลูกหลานติดยาเสพติด10 
 เฉลิมพล เจียตระกูล ได้ท าการศึกษาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในสถานบันเทิงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการศึกษาพบ
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานบันเทิง  
เกิดจากกฎหมายและนโยบาย หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือกฎหมายไม่ครอบคลุมถึง
สถานบันเทิงประเภทอ่ืนๆ เช่น ร้านค้าแอบแฝง รวมทั้งยังไม่มีการบูรณาการการท างานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีปัญหาในส่วนของผู้ประกอบการสถานบันเทิงที่ยังไม่ให้ความร่วมมือ
อย่างเต็มที่ในการช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานบันเทิง11 
 เชิดศักดิ์ เกตุสม ที่ศึกษาเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในมณฑลทหารบกที่ 
33 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าคนในชุมชนค่ายกาวิละไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของมณฑลทหารบกที่ 33 ไม่เคยส่งข้อมูลของผู้ที่สงสัยว่า มีความเกี่ยวข้องกับการซื้อขายยา
เสพติดในชุมชนค่ายกาวิละให้กับศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อทราบว่ามี
บุตรหลานเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือ ไม่เคยเข้าร่วมการประชุมเรื่องการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดในหน่วยทหารมณฑลทหารบกที่ 33 จากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ส าคัญได้แก่ 
คนในชุมชนค่ายกาวิละมีการศึกษาน้อย อยู่ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน มีรายได้น้อย สนใจแต่ปัญหาเรื่องปาก
ท้องของตนเอง จึงไม่สนใจต่อปัญหายาเสพติด ในชุมชน ขาดจิตสานึกและความตระหนักในปัญหายา
เสพติด12 
 
 

                                                           

 10 วรพจน์ เลี้ยงหล่ า, “ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดของ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5,” (การค้นคว้าแบบอิสระปริญญามหาบัณฑิต, 
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2553). 
 11 เฉลิมพล เจียตระกูล, “การประเมินผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดในสถานบันเทิงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่,”การค้นคว้าแบบอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549).    
 12 เชิดศักดิ์ เกตุสม, “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในมณฑลทหารบกท่ี 33 จังหวัด
เชียงใหม่,” (การค้นคว้าแบบอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550). 
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2.4. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
 การศึกษาปัญหาในการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  สรุปเป็นกรอบ
แนวคิด เนื่องจากงานศึกษาของผู้วิจัยชิ้นนี้เกี่ยวข้องกับประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนั้นผู้วิจัย
จึงจะให้ความส าคัญกับบริบทของพ้ืนที่ และสถานการณ์ปัญหา โดยยึดความคิดเห็นและมุมมองของ
คนในพ้ืนที่เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้น าชุมชน เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงเชิงลึก
เกี่ยวกับ ปัญหา และอุปสรรคของการด าเนินการตามนโยบายรวมถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลท าให้
การปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงสร้างและบทบาท
หน้าที่ของ ผู้ปฏิบัติงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  
2. ระบบประสานงานและการ
ขั บ เ คลื่ อ น ง า น ข อ ง ศู น ย์
ป ฏิ บั ติ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
โพธิ์ทอง 
3. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร 

ปัญหา อุปสรรค ใน
การปฏิบัติการของ
ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหาของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
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บทที่ 3 
ภูมิหลังความเป็นมาของปัญหา 

 
3.1. ความเป็นมาของสภาพปัญหา 
 
 การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลก าหนดไว้ แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ไม่
สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลุล่วงไปได้ จนถึงปี 2541 ปัญหายาเสพติดก็ได้รับการยกระดับให้
เป็นวาระแห่งชาติ และเพ่ือที่จะลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ได้มากที่สุดรวมทั้งควบคุมปัญหา
ยาเสพติดไม่ให้ขยายวงกว้างขึ้นกว่าเดิม รัฐบาลจึงใช้แนวคิดการผนึกกาลังและความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมใน การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ “ราษฎร์-รัฐ-ร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด” โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดแห่งชาติ (ศ.ปส.ช.) ศูนย์อ านวยการ (ศอ.) และศูนย์
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด/กรุงเทพมหานคร (ศ.ปส.จ./ก.) เพ่ือท าหน้าที่เป็นองค์กร
อ านวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่แต่ละระดับ นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ป.ป.ส.) ท าหน้าที่ผนึกภารกิจของหน่วย
ราชการในระดับปฏิบัติการเพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เป็นไป
อย่างบูรณาการ ในช่วงปี 2544-2549 รัฐบาลของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ก าหนดให้นโยบาย    
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จ 
โดยแนวทางการด าเนินงานที่น ามาใช้มุ่งเน้นมาตรการปราบปราบอย่างรุนแรงเด็ดขาดในระดับที่
เรียกว่า “การประกาศสงครามกับยาเสพติด” ขณะเดียวกันก็มีแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการ
ก าหนดให้ “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาและ ผู้ค้า คือ ผู้ที่ต้องได้รับโทษอย่างเด็ดขาดตาม
กระบวนการยุติธรรม” รวมทั้งมี การประกาศใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเพ่ือเอาชนะยาเสพติดและ
แผนปฏิบัติการเพ่ือเอาชนะยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการกระตุ้นจิตส านึกของประชาชนให้
มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยของยาเสพติด และคาดหวังว่าทุกภาคส่วนของสังคมจะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นอกจากนี้รัฐบาลยังมี การปรับโครงสร้างการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใหม ่โดยจัดตั้งองค์กรอ านวยการระดับชาติ เรียกว่า ศูนย์
อ านวยการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศตส.) เพ่ือให้เป็นศูนย์อ านวยการ สั่งการ เร่งรัด 
ก ากับดูแล ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินการปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์กร
ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องในทุกระดับ และได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดข้ึนทุกระดับ 5 ดังนี้  
 (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า ศตส.กทม. 
เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
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 (2) ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัด เรียกโดยย่อว่า ศตส.จ. และตาม
ด้วย ชื่อจังหวัด เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัด  
 (3) ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกองบังคับต ารวจนครบาล 1–9 เรียกโดยย่อ
ว่า ศตส.น. 1–9 ตามลาดับ เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่
นครบาล 1-9  
 (4) ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ เรียกโดยย่อว่า ศต
ส.อ./ กิ่งอ. และตามด้วยชื่ออ าเภอ / กิ่งอ าเภอ เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติ การป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอหรือก่ิงอ าเภอ  
 (5) ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดตามแนวชายแดนกองทัพภาค 1-4 เรียก
โดยย่อว่า ศตส.ทภ. 1–4 เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ตาม
แนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองทัพภาค 1–4 ตามล าดับ  
 (6) ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดกองเรือภาคที่ 1–3 กองเรือยุทธการ เรียก
โดยย่อว่า ศตส.กภ. 1–3 กร. เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่
รับผิดชอบของแต่ละกองเรือภาค  
 (7) ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี–
ตราด เรียกโดยย่อว่า ศตส. กภ.1-3 กร. เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดในพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละกองเรือภาค  
 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2546 รัฐบาลได้ประกาศชัยชนะต่อการท าสงครามกับยาเสพติด 
เนื่องจากเชื่อว่าสามารถควบคุมปัญหายาเสพติดจนอยู่ในระดับที่ ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต
ของประชาชนได้แล้ว แต่ในปี 2548 กลับพบว่า ปัญหายาเสพติดได้หวนกลับมาอีกและมีการเปลี่ยน
รูปแบบทั้งด้านตัวยา กระบวนการผลิต การล าเลียง การค้า และการกระจายไปสู่เป้าหมาย จึงต้องมี
การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานใหม่โดยใช้แผนปฏิบัติการรวมพลังไทยทั้งชาติขจัดยาเสพติด 
โดยการปฏิบัติงานจะยึดสถานการณ์ในพ้ืนที่เป็นหลัก กล่าวคือ พ้ืนที่ที่มีปัญหายาเสพติดให้จัดการ
ปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขที่หลงเหลืออยู่ ส่วนพ้ืนที่ที่สามารถลดและควบคุมปัญหายาเสพติดได้แล้วให้
ปฏิบัติการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้าง   ความยั่งยืนและขยายผลส าเร็จให้กว้างออกไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ 
ต่อมา ปี 2549-2551 รัฐบาลสมัย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ยังคงก าหนดให้การแก้ปัญหายาเสพติด
เป็นนโยบายส าคัญที่รัฐบาลจะด าเนินการ โดยก าหนดแนวทางและกรอบการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดไว้ภายใต้นโยบายด้านสังคมและนโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐ โดย 
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน “สร้าง ความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่นและประชาคมให้สามารถ
จัดการตนเองเกี่ยวกับ ความเป็นอยู่ ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน องค์กรอาสาสมัคร ภาคธุรกิจ 
สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และแก้ไขปัญหาสังคมปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง” 
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รวมทั้งมีการเปลี่ยนชื่อ ศูนย์อ านวยการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศตส.) เป็นศูนย์   
อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) และปรับบทบาทให้ท าหน้าที่ในการอ านวยการ 
ประสานงานและน านโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ แทนที่จะเป็นผู้ก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์ใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งท าให้ปัญหาการท างานซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการ ป.ป.ส.หมดไป และท าให้เกิด
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้นรวมทั้งยังให้อ านาจผู้อ านวยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดในการมอบหมายหรือก าหนดอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้แก่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ โดยการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใช้แผนปฏิบัติการ 
“รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน” ที่มุ่งเน้น “แก้ปัญหาที่คงเหลือ สถาปนาความ
มั่นคง และสร้างความยั่งยืน” ซึ่งการด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.
สุรยุทธ์ จุลานนท์ นี้นับว่าเป็นครั้งแรก ที่เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรใน
ระดับพ้ืนที่มีบทบาทในการด าเนินงานแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดให้มีการ
จัดตั้งศูนย์อ านวยการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศตส. อปท.) ขึ้น 
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน โดยเฉพาะการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด 
(Demand) มาตรการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมาตรการบริหารจัดการ
อย่างบูรณาการ ต่อมาปี 2551–2552 การแก้ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นนโยบายส าคัญที่รัฐบาลนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยก าหนดให้ “เร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทั้งด้าน
การป้องกัน การปราบปราม การบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ควบคู่กับ การ
ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และมีการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด รวมทั้งขยาย
ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยการด าเนินงาน
รัฐบาลได้ก าหนดให้ใช้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งสกัดจุดอ่อนส าคัญที่ท าให้
ปัญหายาเสพติดขยายตัวและเพ่ือหยุดยั้งอัตราการเพ่ิมข้ึนของปัญหายาเสพติดที่มีมาอย่างต่อเนื่อง จน
มาถึงปัจจุบันคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลโดยการน าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้
ให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการก าหนดกลไกในการบริหารจัดการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบดัวย 
 (1) กลไกในระดับนโยบาย โดยมี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.) ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 ท าหน้าที่ในการก าหนด
นโยบาย มาตรการการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาพรวม เพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ 
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 (2) กลไกอ านวยการ โดยมีศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 
(ศอ.ปส.) ท าหน้าที่ในการน านโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการ ป.ป.ส. ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิด
ผลส าเร็จ 
 (3) กลไกระดับภารกิจ โดยมีศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวง/
หน่วยงาน ท าหน้าที่ในการอ านวยการแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภารกิจและ
บทบาทท่ีรับผิดชอบ 
 (4) กลไกระดับพื้นที่ มีศูนย์อ านวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดและอ าเภอ ท าหน้าที่ในการอ านวยการและปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
จังหวัดและอ าเภอ 
 (5) กลไกเฉพาะ มีศูนย์อ านวยการหรือศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่
พิเศษจากนโยบายดังกล่าวจังหวัดอ่างทองจึงได้ก าหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา  เสพ
ติดจังหวัดอ่างทองให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  

 
3.2. แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดอ่างทอง ปี 2559 
 
 3.2.1. ปัญหายาเสพติดและแนวโน้มสถานการณ์ในปี 2559 
  3.2.1.1 ปัญหายาเสพติด 
  ด้านตัวคน 
  (1) ด้านอุปทานยาเสพติด 
   - เครือข่ายการค้ายาเสพติดรายส าคัญและรายย่อยในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง 
ยังมีอยู่และมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการค้าในจังหวัดต่างๆ  

   - เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดท าให้โครงสร้างปัญหายา
เสพติดมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   - นักค้ารายใหม่ในลักษณะของผู้ผันตัวเองจากผู้เสพที่ถูกจับกุมและมีผู้
ทดแทนเกิดข้ึนเสมอ 
  (2) ด้านอุปสงค์ยาเสพติด 

   - มีผู้เสพผู้ติดอีกเป็นจ านวนมากท่ียังไม่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา 
   - ผู้เสพผู้ติดรายใหม่ กลุ่มหลักที่ใช้ยาเสพติดจะมีอายุระหว่าง 20 – 24 ปี 
   - ผู้เสพผู้ติดซ้ า 
   - กลุ่มเสี่ยง 
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  ด้านตัวยา 
  (1) จังหวัดอ่างทองไม่มีแหล่งผลิต แต่เป็นแหล่งกระจายของยาเสพติดโดยผู้ค้าราย
ย่อยและมีการลักลอบน ายาเสพติดผ่านไปจ าหน่ายในพื้นที่จังหวัดอ่ืน ๆ รอบพ้ืนที่ปริมณฑล 
  (2) ด้านตัวยา ยาบ้ายังเป็นตัวยาที่มีการลักลอบจ าหน่ายมากที่สุด รองลงมาคือ
กัญชา และสารระเหย 

  ด้านสภาพแวดล้อม 
  (1) ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัญหา ความ

จริงจังและต่อเนื่องของการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 
  (2) พ้ืนที่เสี่ยงต่อการขยายตัวของปัญหายาเสพติดยังมีหลายพื้นที่ 
  (3) ปัจจัยเสี่ยง ยังคงเป็นปัจจัยและเงื่อนไขที่เป็นมูลเหตุของปัญหายาเสพติด 

   
  3.2.1.2 แนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปี 2559 
  (1) สถานการณ์การผลิตยาเสพติด ไม่มี 
  (2) สถานการณ์การค้ายาเสพติด 

  สถานการณ์การค้ายาเสพติดยังคงมีการแพร่ระบาดแทบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
แนวโน้มคงที่และลดลงในบางพ้ืนที่ เนื่องจากที่ผ่านมามีการด าเนินการต่อผู้ค้ารายส าคัญ และผู้เสพ
อย่างต่อเนื่อง ผู้ค้าส่วนใหญ่เป็นรายย่อยพัฒนามาจากผู้เสพ มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มการค้านอกเขต
พ้ืนที ่

  ด้านราคายา แม้ว่าการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ในปัจจุบันจะมีความเข้มข้นในการ
ปฏิบัติงาน  สามารถจับกุมนักค้ายาเสพติดและตรวจยึดของกลางได้เป็นจ านวนมาก  แต่ก็ไม่ได้ส่งผล
กระทบต่อราคายาเสพติดในปัจจุบัน  ซึ่งพบว่าราคายาเสพติดภาพรวมไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก  นั่น
แสดงถึงปริมาณยาเสพติดในพ้ืนที่แพร่ระบาดยังมีอยู่เป็นจ านวนมาก และจ านวนผู้เสพ /ผู้ติดก็มีเป็น
จ านวนมากเช่นกัน  โดยราคายาเสพติดในปัจจุบันเป็นดังนี้   ยาบ้า  ขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่   12 0 – 200 
บาท/เม็ด กัญชา  1 00 -15 0 บาท/ห่อ/ถุง 
  (3) สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด 
  ด้านผู้เสพรายใหม่มีแนวโน้มลดลง ส่วนใหญ่เป็นผู้เสพรายเดิมที่ยังไม่สามารถเลิก
เสพได้ ด้านการบ าบัดที่ผ่านมาเกือบร้อยละ 50 ของผู้บ าบัดรักษาเป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 -24  
ปี ถึงแม้ว่าจะมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงส าคัญ จึงควรมีการเฝ้า
ระวังอย่างใกล้ชิด เพราะ มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งผู้เข้าบ าบัดรักษาที่มีอายุน้อย
กว่า 15 ปีที่ควรต้องได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  
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ถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะมีอัตราผู้เข้าบ าบัดรักษายาบ้าลดลง แต่ยังคงเป็นตัวยาที่มีผู้เสพมากที่สุด ซึ่งยังไม่มี
ตัวยาใดมาแทนที่  รองลงมาคือ กัญชา และไอซ์  
 3.2.2. กรอบทิศทางแผนปฏิบัติการฯ 
  3.2.2.1 จุดมุ่งหมาย ลด Demand ตัด Supply เพ่ิมการป้องกัน 
  3.2.2.2 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอ่างทองมี 4 
แผน 8 ยุทธศาสตร์ 
  1. แผนการป้องกันยาเสพติด ประกอบด้วย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7 การมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
  2. แผนการบ าบัดรักษายาเสพติด ประกอบด้วย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม 
  3. แผนการปราบปรามยาเสพติด ประกอบด้วย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
  4. แผนการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
  3.2.2.3 เป้าหมายภาพรวม 
   1. สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในและ
นอกสถานศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และประชาชนโดยทั่วไป 
   2. พัฒนาระบบและมาตรฐานการบ าบัดรักษา การติดตามผู้ผ่านการบ าบัด
ฟ้ืนฟูฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติ 
   3. สกัดก้ันการลักลอบล าเลียงยาเสพติดที่ผ่านหรือพักตามเส้นทางคมนาคม
ที่ผ่านในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 
   4. ปราบปราม จับกุมการกระท าความผิดคดีรายส าคัญ รวมทั้งเครือข่าย
การค้าในเรือนจ า 
  3.2.2.4 จุดเน้นการด าเนินงาน 
   จุดเน้นการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอ่างทอง ปี 
2559 มีดังนี ้
   (1) สร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันยาเสพติดแต่ละช่วงวัย 
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   (2) ติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดอย่างเป็นรูปธรรม  มี
ประสิทธิภาพ ไม่กลับไปเสพซ้ า 
   (3) บูรณาการแผนสกัดก้ัน ปิดล้อม ตรวจค้นยาเสพติดและการปราบปราม
นักค้ารายส าคัญในพื้นที่เป้าหมาย 
   (4) จัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือป้องกันยาเสพติด การควบคุมพ้ืนที่ และลด
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อปัญหายาเสพติด 
   (5) จัดระบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
   (6) ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเร่งรัด ก ากับ ติดตาม 
เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพ 
 3.2.3. กรอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอ่างทอง ปี 2559  
 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอ่างทอง ปี 2559 ประกอบด้วย 
4 แผน คือ  
  3.2.3.1 แผนป้องกันยาเสพติด 
   เป้าหมายแผน 
   สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในและนอก
สถานศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และประชาชนโดยทั่วไป ดังนี้ 
   3.2.3.1.1 แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย 

  เป้าหมายแผนงาน เด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล  115 แห่ง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 147 แห่ง 

  แนวทาง สร้างพ้ืนฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย โดยใช้สื่อ สิ่งพิมพ์ 
ผ่านครูโรงเรียนอนุบาลและครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

   หน่วยงานรับผิดชอบ 
  (1) หน่วยงานหลัก 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นท่ี 
 (2) หน่วยสนับสนุน 
     ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง /  ส านักงาน ป.ป.ส.ภาค 1 

    3.2.3.1.2 แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษา 
   เป้าหมายแผนงาน    
    โรงเรียนประถมศึกษา    115 แห่ง 

โรงเรียนมัธยมศึกษา  54 แห่ง  
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โรงเรียนอาชีวศึกษา  3 แห่ง 
สถาบันอุดมศึกษา  1 แห่ง 

   แนวทาง ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย มีดังนี้ 
   แนวทางในกลุ่มประถมศึกษา 
     (1) เสริมสร้างทักษะชีวิต ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในระดับ
ประถมศึกษา 
     (2) สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนผ่านการเรียนการสอนจากครูและ
วิทยากรในการสร้างความรู้ และเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือการป้องกันยาเสพติด 
     (3) สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ โดยใช้กิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ ค่ายพัฒนา
คุณธรรม ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
   แนวทางในกลุ่มมัธยมศึกษา ขยายโอกาส 
   (1) สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ขยายโอกาส ผ่าน
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 
   (2) สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ โดยใช้กิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ ค่ายพัฒนา
คุณธรรม ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย  
   (3) พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต โดย
จัดท าคู่มือค่ายทักษะชีวิตเพ่ือการป้องกันยาเสพติดให้แก่โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
   (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดบทบาทและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลไก/เครือข่ายแกนน าเยาวชน ครู ในโรงเรียนให้มีความต่อเนื่องจริงจัง 
   (5) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป้าหมายทุกแห่ง ขับเคลื่อนโครงการ 
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ทั้งนี้ให้มี “1 อ าเภอ 1 โรงเรียน TO BE NUMBER ONE 
ต้นแบบ ” 
   (6) ส ารวจคัดกรองนักเรียน/นักศึกษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม    
   แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา 

   (1) สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ โดยใช้กิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ ค่ายพัฒนา
คุณธรรม ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย  

   (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดบทบาทและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลไก/เครือข่ายแกนน าเยาวชน ครู ในโรงเรียนให้มีความต่อเนื่องจริงจัง 
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     (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป้าหมายทุกแห่ง ขับเคลื่อนโครงการ 
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ทั้งนี้ให้มี “ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียน TO BE NUMBER ONE 
ต้นแบบ ” 

  (4) ด าเนินการจัดระเบียบรอบสถานศึกษา โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง  

  (5) ส ารวจคัดกรองนักเรียน/นักศึกษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม     
   หน่วยงานรับผิดชอบ 

    หน่วยงานหลัก 
     - ต ารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
      - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดสิงห์บุรี 
      - ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก

แห่งในพ้ืนที่ 
      - สถาบันการพลศึกษา 
      - วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง 
      - ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นท่ี 

   3.2.3.1.3 แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
   เป้าหมายแผนงาน  เยาวชนนอกสถานศึกษา จ านวน 430 คน 
   แนวทาง 

 (1)  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษา ด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น การสร้างงาน สร้างอาชีพ การเรียนนอกระบบ กีฬา/นันทนาการ และงานจิตอาสา
ต่าง ๆ โดยใช้ศูนย์เยาวชนในพื้นท่ีเป็นกลไกการด าเนินงาน 

 (2) ส่งเสริม บทบาทเยาวชนนอกสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ให้เป็น
กลุ่มเยาวชนอาสาในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และท างานบริการชุมชน ภายใต้แนวคิด เปลี่ยนกลุ่ม
เสี่ยงเป็นพลัง   
   หน่วยงานรับผิดชอบ 

  (1) หน่วยงานหลัก 
  - ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดอ่างทอง 
  - ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง 
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  - ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
  - ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง 

   (2) หน่วยสนับสนุน 
  - ส านักงาน ป.ป.ส.ภาค 1 
  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /สภาเด็กและเยาวชน 

    3.2.3.1.4 แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มแรงงาน 
   เป้าหมายแผนงาน 

 กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ   จ านวน  191 แห่ง 
 สถานประกอบการผ่านเกณฑ์ มยส. จ านวน   2 แห่ง 
 สถานประกอบการด าเนินการโรงงานสีขาว  จ านวน 15 แห่ง 
 อาสาสมัครแรงงาน    จ านวน   7  อ าเภอ 

   แนวทาง 
 (1) รณรงค์/เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ ากว่า 10 คนลงมา โดยมุ่งเน้นสถานประกอบกิจการประเภทที่มี
ความเสี่ยงต่อปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด และอยู่ในพื้นท่ีมีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดมาก  

 (2) ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีระบบการจัดการเพ่ือการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ตามเกณฑ์โรงงานสีขาว และตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (มยส.) ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป 

 (3) จัดกิจกรรม To Be Number One ในสถานประกอบการ 
   หน่วยงานรับผิดชอบ 

         หนว่ยงานหลัก 
   - ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง / 

ส านักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง 
   3.2.3.1.5 แผนงานป้องกันและสร้างการมีส่วนร่วมกลุ่มประชาชนทั่วไป 
   เป้าหมายแผนงาน 

 (1) สร้างกระบวนการและพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน 545 แห่ง (ข้อมูลกรมการ
ปกครองประเมิน หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ห้วงเวลา 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 
2558) 

 (2) ด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายา
เสพติดมาก จ านวน 51 แห่ง 
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 (3) ขยายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มใหม่ปี 2559 จ านวน 10 แห่ง  
 (4) พัฒนาความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับหมู่บ้าน/ ชุมชน 
 (5) ยกระดับศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอ าเภอ เป็นศูนย์เรียนรู้

กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง รวมจ านวนทั้งสิ้น 7 แห่ง  
   แนวทาง 

   (1) วิเคราะห์ ส ารวจ จ าแนกสถานะปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 545 
แห่งปีละ 2 ครั้ง  
      (2) การรณรงค์ป้องกันให้ความรู้ในกลุ่มประชาชนทั่วไป 
          รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด/สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้กับเด็ก
และเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยด าเนินการให้ความรู้ผ่านเสียงตามสาย 
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อท้องถิ่นวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แผ่นป้าย แผ่นซีดี ฯลฯ จัดกิจกรรม To 
Be Number One ในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้มี “1 อ าเภอ 1 ชุมชน To Be Number 
One ต้นแบบ” ในทุกพ้ืนที่ เพ่ือเป็นต้นแบบและขยายผลไปสู่หมู่บ้าน/ชุมชนอ่ืนๆ 
            (3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ( 545 แห่ง) 
ประกอบด้วย  
   - หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหายาเสพติด (218 แห่ง)  
   - หมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหายาเสพติดน้อย (177 แห่ง)  
   - หมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหายาเสพติดปานกลาง (99 แห่ง) 
   ด าเนินกิจกรรมควบคุมปัญหา เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด รณรงค์ให้
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และสร้างภูมิคุ้มกัน ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ประสานงาน
หมู่บ้าน/ชุมชน ผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) และชุดปฏิบัติการประจ าต าบล ร่วมกันท า
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้กระบวนการ 7 ขั้นตอน ของ
กรมการปกครอง 
   - หมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหายาเสพติดมาก ( 51 แห่ง) 
   ด าเนินกิจกรรมปิดล้อม ตรวจค้น กดดันให้ผู้ค้า ผู้เสพ แสดงตัว ด าเนินการ
กับผู้คา้ส่งผู้เสพเข้าบ าบัด ควบคุมปัญหาเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
และสร้างภูมิคุ้มกัน ใช้กลไกคณะกรรมการ (กม.) ร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัย (ชรบ.) ผู้
ประสานงานหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) และชุดปฏิบัติการประจ าต าบล 
ร่วมกันด าเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้กระบวนการ 7 
ขั้นตอน ของกรมการปกครอง และให้มี “1 อ าเภอ 1 ต าบลต้นแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ
บูรณาการ” ในทุกพ้ืนที่ เพ่ือเป็นต้นแบบขยายผลไปในต าบลอื่นๆ 



39 

   ในกรณีที่เป็นหมู่บ้าน/ชุมชน หรือพ้ืนที่ที่มีปัญหาวิกฤติ หมายถึง มีปัญหา
ยาเสพติดรุนแรงอย่างต่อเนื่องหรือซ้ าซาก  ให้มีการก าหนดพ้ืนที่เป็นเป้าหมายเพ่ือออกแผนปฏิบัติ
การเฉพาะ โดยจัดชุดปฏิบัติการร่วม โดยสนธิก าลังจากทหาร ต ารวจ พลเรือน เพ่ือปฏิบัติการต่อผู้ค้า
รวมถึงแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่อย่างเข้มข้นเพ่ือลดปัญหาในพ้ืนที่ลงให้ได้  
   (4) ขยายกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
   ก. หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (เพ่ิมใหม่) ปี 2559 จ านวน 10 แห่ง โดย
เน้นงานเชิงคุณภาพ  

   ข. ตรวจสุขภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีละ 1 ครั้ง การประเมิน
สถานะกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ประเมินสถานะความ
เข้มแข็งและกลไกการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนมกราคม-มีนาคม 
2559 เพ่ือวางแผนด าเนินการซ่อม สร้าง เสริม หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน (เดิม) ต่อไป 
           ค. พัฒนาความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตามผลการตรวจสุขภาพ 
    (1) กลุ่มสถานะ A ให้ถอดบทเรียนความส าเร็จเป็นชุดเรียนรู้ของ
จังหวัด และเตรียมความพร้อม เป็นพี่เลี้ยงส าหรับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีสถานะ B 
           (2) กลุ่มสถานะ B ให้เรียนรู้ความส าเร็จจากสถานะ A 
          (3) กลุ่มสถานะ C ให้จัดประชุมท าความเข้าใจเปิดเวทีตาม
กระบวนการ 10 ขั้นตอน ชุมชนเข้มแข็ง ทั้งสามกลุ่มสามารถด าเนินการภายในเดือนเมษายน -
กันยายน 2559 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   (1) หน่วยงานหลัก 

    - ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
   (2) หน่วยงานสนับสนุน 

  - ต ารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง 
  - กอ.รมน.จว.อท. 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดสิงห์บุรี 

    - ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง 
    - ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง 
    -ส านักงาน ปปส.ภาค 1/ศป.ปส.อ. ทุกอ าเภอ 
    - ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กร เครือข่าย ภาคีที่เกี่ยวข้อง 

สื่อมวลชน 
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   3.2.3.1.6 แผนงานจัดระเบียบสังคม 
   เป้าหมายแผนงาน  ทุกอ าเภอ 
   แนวทาง 
   (1) บูรณาการการท างานร่วมเพ่ือวางแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบ
สังคม พร้อมทั้งน าค าสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง  และ
การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ 
และประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลย์
รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 มาใช้ในการก าหนดแผนการท างาน 
    -  บูรณาการชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมพ้ืนที่แหล่งมั่วสุมเพ่ือ
ตรวจสอบสถานบริการสถานบันเทิง  หอพัก  ร้านเกมส์ /อินเตอร์เน็ต  ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ  มิให้ท า
ผิดกฎหมาย ตั้งแต่การส ารวจพ้ืนที่เสี่ยงและตรวจสอบการออกใบอนุญาตสถานประกอบการหรือ
สถานบริการ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  
    -  จัดระเบียบสังคม  เพ่ือควบคุมแหล่งมั่วสุมของเด็กเยาวชน และ
การกระท าผิดกฎหมาย ของกลุ่มเสี่ยง โดยมุ่งเน้นสถานศึกษา และชุมชน 
    -  ก าหนดเขตพ้ืนที่ปลอดภัย มิให้แหล่งสถานบริการ แหล่งมั่วสุม 
เพ่ือควบคุมอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะรอบสถานศึกษา 
    -  จัดท าระบบข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา เพ่ือการจัดระเบียบสังคม  
    -  น ากระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2556 
    -  ลดปัจจัยเสี่ยงในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดยาเสพติด  เช่น 
ควบคุมการออกใบอนุญาตให้เข้มงวด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบการ สถานบันเทิง 
    - ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบ
สังคม 
   (2) รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
   หน่วยงานรับผิดชอบ 
   (1) หน่วยงานหลัก 
    - ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง 
    - ต ารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง 
    - ศป.ปส.อ.ทุกอ าเภอ  
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   (2) หน่วยงานสนับสนุน 
    - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
    - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดสิงห์บุรี 

       - ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง 
      - กอ.รมน.จว.อท. 
      - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง 
      - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม 

   ตัวช้ีวัดแผนป้องกันยาเสพติด 
  1. สัดส่วนการเสพยาเสพติดของเด็กและเยาวชนรายใหม่ลดลง 
  2. จ านวนแรงงานที่ได้รับความรู้ มีส่วนร่วมในระบบการจัดการยาเสพติด 
  3. การแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนลดลง ร้อยละ 20 
  4. จ านวนพื้นที่ท่ีมีการจัดระเบียบสังคมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

  3.2.3.2 แผนบ าบัดรักษายาเสพติด 
  เป้าหมายแผน  
  น าผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาทุกระบบ จ านวน 773  คน 
ติดตามดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา จ านวน 1,145 คน  
   3.2.3.2.1 แผนงานบ าบัดรักษาระบบสมัครใจ 
   เป้าหมาย    410 คน    จ าแนกเป็น 
    - สถานพยาบาล  160 คน 
    - ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”  250 คน 
   แนวทาง 
   (1) การน าผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา โดย 
   -  การประชาสัมพันธ์และเข้าถึงผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในชุมชน  เพ่ือชักชวน
และจูงใจให้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา โดยการปรับทัศนคติของผู้เสพผู้ติดยา
เสพติดให้เห็นผลกระทบของการใช้ยาเสพติด การปรับทัศนคติของครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานศึกษา และสถานประกอบการเพ่ือให้เกิดการยอมรับปัญหา 
   -  การค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ โดยการให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอ ก าหนดแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการในการค้นหาผู้เสพผู้
ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ด้วยการตั้งด่านตรวจปัสสาวะแบบบูรณาการ การจัดระเบียบสังคม การจัดท า
ประชาคมแบบบูรณาการ รวมถึงการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
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     (2) การคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
   -  ให้โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล เป็น
ศูนย์เพ่ือการคัดกรองฯ ในการรองรับผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่จะเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
ฯ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558  รวมถึง 
ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ ด้วยตนเอง สามารถรับการคัดกรองที่โรงพยาบาล
และสถานบริการข้างต้นได้ทันที 
   - วางระบบการส่งต่อผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้มีความเชื่อมโยงในแต่ละระบบ
ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด และในกรณีมี
โรคติดต่อ/อาการทางจิตให้ด าเนินการส่งต่อเพ่ือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทางก่อนส่งเข้า
รับการบ าบัดรักษายาเสพติด  
   - พัฒนาเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ท าหน้าที่ประเมินคัดกรองผู้เสพผู้ติดยา
เสพติดให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคัดกรองสภาพการเสพติดในศูนย์เพ่ือการคัดกรอง
ฯ และน าเข้าสู่การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ ได้อย่างเหมาะสม 
   (3) การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ 
   - พัฒนามาตรฐานการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ ในสถานพยาบาล และค่าย 
“ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”  ให้มีคุณภาพ โดยพัฒนาและก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักสูตรและ
มาตรฐานที่ก าหนด   
   - พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ท าหน้าที่บ าบัดรักษา 
โดยเฉพาะวิทยากรค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีบุคลากรด้าน
สาธารณสุขเข้ามาร่วมด าเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ 
   - ขยายศักยภาพการรองรับการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของสถานที่
ให้การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ  โรงพยาบาลอ าเภอ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน โดยพิจารณาจัดหาให้มีการ
กระจายตัวของสถานที่ที่ครอบคลุมสภาพการแพร่ระบาดในแต่ละพ้ืนที่ 
   หน่วยรับผิดชอบ 
   (1) หน่วยงานหลัก 
    - ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง 
    - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
    - ต ารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง 
    - ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอทุกอ าเภอ 
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   (2) หน่วยงานสนับสนุน 
    - ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง 
    - กองร้อยรักษาความสงบในพ้ืนที่ 
   3.2.3.2.2 แผนงานบ าบัดรักษาระบบบังคับบ าบัด 
   เป้าหมายแผนงาน  บ าบัดรักษาในระบบบังคับบ าบัด  รวม  363 คน 
   แนวทาง  
   1. พัฒนากระบวนการตรวจพิสูจน์ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น
ก่อนเข้ารับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ ในระบบบังคับบ าบัด 
   2. การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ าบัด  
โดยเน้นคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ และวางระบบการส่งต่อผู้ เสพ
ผู้ติดยาเสพติดให้มีความเชื่อมโยงกัน สามารถตรวจสอบข ้อมูล ผ่านระบบฐานข้อมูลการบ าบัดรักษา
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ 
   3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดให้เกิด
การบูรณาการและเชื่อมต่องานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ ในทุกระบบ  
   หน่วยรับผิดชอบ 
   (1) หน่วยงานหลัก 
    - ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง 
   (2) หน่วยงานสนับสนุน 
    - ที่ท าการปกครองอ าเภอทุกอ าเภอ 
   3.2.3.2.3 แผนงานบ าบัดรักษาในระบบต้องโทษ 
   เป้าหมายแผนงาน  บ าบัดรักษาในระบบต้องโทษ 100 คน  
   แนวทาง 
   (1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ ในระบบต้องโทษ โดยเน้น
กระบวนการในการคัดกรอง การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ และกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม 
   (2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ 
ตลอดจน การขยายพื้นที่ในการรองรับผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบต้องโทษ  
   หน่วยรับผิดชอบ 
   (1) หน่วยงานหลัก   
    - เรือนจ าจังหวัดอ่างทอง 
   (2) หน่วยงานสนับสนุน  
    - ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง 
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    - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
   3.3.3.2.4 แผนงานติดตามผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 
   เป้าหมายงาน 
   ติดตามผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ จ านวน 1,145 คน จ าแนกเป็น 
   ระบบสมัครใจ 
    (1) สถานพยาบาล 
     - ร้อยละ 40 ของผู้เข้ารับการบ าบัดฯ ปี 2558 
     - ร้อยละ 60 ของเป้าหมายผู้เข้ารับการบ าบัดฯ ปี 2559 
    (2) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
     - ร้อยละ 20 ของผู้เข้าค่ายฯ ปี 2558 
     - ร้อยละ 80 ของเป้าหมายผู้เข้าค่ายฯ ปี 2559 
     - ระบบบังคับบ าบัด 
         - ร้อยละ 40 ของผู้เข้ารับการบ าบัดฯ ปี 2558 
     - ร้อยละ 60 ของเป้าหมายผู้เข้ารับการบ าบัดฯ ปี 2559  
     - ระบบต้องโทษ 
     - ร้อยละ 40 ของผู้เข้ารับการบ าบัดฯ ปี  2558  
      - รอ้ยละ 60 ของเป้าหมายผู้เข้ารับการบ าบัดฯ ปี 2559 
   แนวทาง 
   1. พัฒนาศูนย์เพ่ือประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูระดับจังหวัดและ
อ าเภอ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรผู้ท าหน้าที่ในการติดตามดูแลในพ้ืนที่   เช่น ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
อาสาสมัครต่าง ๆ เป็นต้น ให้สามารถท าหน้าที่ในการติดตามดูแลและช่วยเหลือ  ตลอดจนให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ผ่านการบ าบัดฯ  
   2.  พัฒนากลไกการติดตามทางการแพทย์และการติดตามทางสังคมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และด าเนินการส่งต่อผู้ผ่านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ ในกรณีที่มีการย้ายถิ่น
ที่อยู่/เปลี่ยนสถานที่ท างาน เพ่ือให้ผู้ผ่านการบ าบัดฯ ได้รับการติดตามดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ 
   หน่วยงานรับผิดชอบ   
   (1) หน่วยงานหลัก 
    - ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอทุกอ าเภอ 
    - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
   (2) หน่วยงานสนับสนุน 
    - สนง.ปปส.ภาค 1 
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    - ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง 
   3.2.3.2.5 แผนงานช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด  
   เป้าหมายแผนงาน   ให้ความช่วยเหลือได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
จ านวนผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ 
   แนวทาง  
   (1) ให้ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฯ ท าหน้าที่ในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ   โดยประสานหน่วยงานในพ้ืนที่ในการให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
   (2) พัฒนากลไกที่ท าหน้าที่ช่วยเหลือในพ้ืนที่    โดยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาสังคม  เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ผ่าน
การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ ในเชิงรุก   ทั้งในเรื่องการศึกษา  ทักษะอาชีพ  การประกอบอาชีพ  ทุน
ประกอบอาชีพ การรักษาสุขภาพ   
   (3)  ประเมินผลการช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ    โดย
พิจารณาให้การช่วยเหลือตามความสมัครใจและตามศักยภาพของผู้ผ่านการบ าบัดฯ  เน้นแนวคิดการ
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (4) การสื่อสารสาธารณะเพ่ือสร้างความตระหนักในคุณค่าของคน และยอมรับ
การคืนคนดีสู่สังคม โดยปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐ ครอบครัว  สถานศึกษา  สถานประกอบการ  และ
ชุมชน ที่มีต่อผู้เสพ  ผู้ติดยาเสพติด ในการสร้างความเข้าใจในธรรมชาติ  และพฤติกรรมของผู้เสพผู้ติด
ยาเสพติด ตลอดจนการเปิดให้โอกาสแก่กลุ่มคนดังกล่าว  เน้นย้ าเจตนารมณ์การคืนคนดีสู่สังคม  เชิดชู
องค์กร และบุคคลที่กลับตัวได้เพ่ือเป็นตัวอย่างของการสนับสนุนนโยบายการคืนคนดีสู่สังคม 
  หน่วยงานรับผิดชอบ   
  (1) หน่วยงานหลัก 
   - ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอทุกอ าเภอ 
   - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
  (2) หน่วยงานสนับสนุน 
   - ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง 
   - ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง 
   - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง 
   - ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง/ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
  ตัวช้ีวัดแผนบ าบัดรักษา 
   (1) ร้อยละของผู้เสพที่ผ่านการบ าบัดรักษา และกลับไปเสพซ้ าลดลง 



46 

   (2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ อยู่ครบตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 
   (3) มีการติดตามผู้ผ่านการบ าบัดรักษาได้ร้อยละ 80 
   (4)  ร้อยละ 30 ของจ านวนผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ได้รับการให้
ความช่วยเหลือที่เหมาะสม 
  3.2.3.3 แผนการปราบปรามยาเสพติด 
  เป้าหมายแผน  ปราบปรามท าลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด 
   3.2.3.3.1 แผนงานสกัดกั้นยาเสพติด 
   เป้าหมายแผนงาน สกัดกั้นการลักลอบน ายาเสพติดผ่านเข้ามาในพ้ืนที่หรือ
เข้ามาพักในพื้นที ่
   แนวทาง 
   (1) การบูรณาการหน่วยงานร่วมสกัดกั้นยาเสพติดทุกหน่วย เพ่ือควบคุม
การลักลอบล าเลียง ตามเส้นทางคมนาคมและระบบขนส่งที่เข้าสู่พ้ืนที่ตอนใน สกัดกั้นยาเสพติดตาม
เส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางผ่านของการล าเลียงยาเสพติดโดยบูรณาการการตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่
อยู่ในเส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรอง รวมทั้งการด าเนินการตั้งจุดตรวจโดยปรับเปลี่ยนห้วง
เวลาตามสถานการณ์และข้อมูลการข่าวที่เหมาะสม 
   (2) เสริมสร้างศักยภาพในการสกัดกั้นยาเสพติด โดย พัฒนาประสิทธิภาพ
จุดตรวจจุดสกัดบริเวณพ้ืนที่ตอนใน โดยสนับสนุนข้อมูลทางการข่าว อุปกรณ์เทคโนโลยีประจ าด่าน
ตรวจ และพัฒนาทักษะบุคลากร 
   หน่วยงานรับผิดชอบ 
   (1) หน่วยงานหลัก 
    - ต ารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง 
   (2) หน่วยงานสนับสนุน 
    - ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอทุกอ าเภอ 
   3.2.3.3.2 แผนงานปราบปรามยาเสพติด 
   เป้าหมายแผนงาน  
   (1) จับกุมการกระท าผิดคดีรายส าคัญ ร้อยละ 20 ของคดีที่จับกุมทั้งหมด 
   (2) ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดทุกราย 
   (3) ยุติบทบาทการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดในเรือนจ าทุกแห่ง 
   (4) สั่งตรวจสอบ/ยึดอายัดทรัพย์สิน ผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่มีมูลค่าตั้งแต่ 
200,000 บาท ขึ้นไป เป้าหมาย - ราย  
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   แนวทาง 
   (1) การปราบปราม ท าลายศักยภาพกลุ่ม  เครือข่ายการค้ายาเสพติด คดี
รายส าคัญ โดย 
    -  จัดชุด  Task Force ปฏิบัติการขยายผลการบังคับใช้กฎหมาย 
ตามมาตรา 6 และมาตรา 8  ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 เพ่ือด าเนินการ 
    -  สืบสวนทางการเงินเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายส าคัญ เพ่ือ
ขยายผลเครือข่าย และตัดวงจรทางการเงินของกลุ่มการค้ายาเสพติด โดยบูรณาการหน่วยงาน ให้มี
การจัดตั้งกลไกแบบบูรณาการในทุกระดับ โดยให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการสืบสวนทางการเงินในระดับ
กองบัญชาการระดับจังหวัด และก าหนดเป้าหมายสืบสวนปฏิบัติการ  
    - พัฒนาศักยภาพและสร้างบุคลากรให้เพียงพอต่อการสืบสวน
เครือข่ายการค้ายาเสพติด โดยเฉพาะการสืบสวนขยายผลทางการเงิน 
    - ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดรายส าคัญทุกราย โดยบูรณา
การกฎหมายที่มีอยู่และเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทรัพย์สิน ได้แก่ พระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.2542 บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เพ่ือด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท าความผิดและทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
   (2) ปราบปรามนักค้ายาเสพติดในพ้ืนที่แพร่ระบาด เพ่ือด าเนินการต่อกลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องในชุมชนมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินการต่อข้อร้องเรียน
ของประชาชน 
    - รับเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จากทุกช่องทาง 
    - ให้ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
อ่างทอง ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ถูกร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเบื้องต้น และมอบหมายให้
ต ารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ  (ศป.ปส.อ.) เป็น
หน่วยงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และรายงานผลการปฏิบัติ ให้ 
ศอ.ปส.จ.อท. ทราบ 
    - ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติดหมู่บ้าน/ชุมชน หรือพ้ืนที่
เสี่ยง ตามเรื่องร้องเรียนดังกล่าว  
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   (3) ด าเนินการต่อนักค้ายาเสพติดในเรือนจ า 
    - ปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามและโทรศัพท์มือถือแบบ
บูรณาการ เพ่ือหยุดยั้งไม่ให้มีการสั่งการจากในเรือนจ าทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยให้เรือนจ า
จังหวัดอ่างทอง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
    - บูรณาการขยายผลเครือข่ายนักค้ายาเสพติดในเรือนจ า โดยการ
ตั้งชุดขยายผลอย่างถาวรในการสืบสวนเชิงลึกและปฏิบัติการ  โดยมอบหมายให้เรือนจ าจังหวัด
อ่างทอง  เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ต ารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ส านักงาน ป.ป.ส.ภาค 1  ส านักงาน ปปง. 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และส านักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานสนับสนุน 
   (4) การด าเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
โดยเฉพาะข้อร้องเรียนในทุกช่องทาง  
    - เน้นด าเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
112/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.2542 โดยให้ใช้กลไกคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลหรือข่าวสาร การกระท าผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยให้มีหน้าที่หลักในการป้องกันมิให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กรณีที่มีการกล่าวหาร้องเรียนเป็นที่สงสัยว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐคนใดเก่ียวข้องกับยาเสพติด  
    - ให้ความส าคัญกับกลไกการรับเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มุ่งเน้นช่องทาง ศูนย์ด ารงธรรม และศูนย์บริการประชาชน 1111 
    - ด าเนินการทางวินัยและทางอาญาต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ตามค าสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 41/2557 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การปราบปรามและ
หยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด   
   (5) การพัฒนางานข่าวกรองยาเสพติด ให้สามารถเชื่อมโยงงานการข่าวใน
ทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
    - บูรณาการงานการข่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปราบปรามยาเสพติดเพ่ือรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
    - จัดระบบข้อมูลข่าวสารยาเสพติด ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการท างาน 
    - เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถในด้านการข่าว
ให้แก่เจ้าหน้าที ่ที่เก่ียวข้อง  
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   หน่วยงานรับผิดชอบ 
   (1) หน่วยงานหลัก 
    - ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง 
    - ต ารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง 
    - กอ.รมน.จว.อท. 
   ตัวช้ีวัดแผนปราบปรามยาเสพติด 
   การจับกุมคดียาเสพติดรายส าคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของคดีที่จับกุม
ทั้งหมด 
  3.2.3.4. แผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
  เป้าหมายแผน 

กลไกระดับนโยบาย และกลไกภายใต้ ศอ.ปส. มีระบบบริหารจัดการ อ านวยการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีเอกภาพ สามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  แผนงานบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
  เป้าหมายแผนงาน  ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ./ศป.ปส.ม/ช 
  แนวทาง 
  (1) พัฒนา  ปรับปรุง  ระบบบริหารจัดการองค์กร  โดยเฉพาะศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ และศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญยาเสพติดประจ าหมู่บ้านชุมชน และพัฒนาบทบาท  หน้าที่  และ
กระบวนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  (2)  พัฒนาระบบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 
2559 และกระบวนการจัดท าแผนและงบประมาณในระดับจังหวัด   
  (3)  ก ากับ  ติดตาม  การใช้จ่ายงบประมาณ การรายงานผลการด าเนินงาน และ
ประเมินผลการด าเนินงานของแผน  
  (4) พัฒนาระบบข้อมูลยาเสพติดในระดับจังหวัดและอ าเภอ เพื่อชี้สถานการณ์ปัญหา
ยาเสพติด และ พัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (War Room) ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  
  (5) พัฒนารูปแบบ และแนวทางการพัฒนาบุคลากร  พัฒนาระบบก าลังพลยาเสพติด 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจอย่างเป็นธรรม       
  หน่วยงานรับผิดชอบ 
  (1) หน่วยงานหลัก 
   - ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง 
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  (2) หน่วยงานสนับสนุน 
   - ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอทุกอ าเภอ 
  ตัวช้ีวัดแผน  กลไก ศอ.ปส.ทุกระดับมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 และเพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อด าเนินการครบ 6 เดือนแรก  (1 ตุลาคม 2558 – 31 
มีนาคม 2559 ) ให้มีการประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพตืด ทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมา และ
ปรับแผนการด าเนินงานในห้วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน – 30 กันยายน 2559) ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัญหายาเสพติด เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
  งบประมาณ 
   งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการตามแผนประกอบด้วย 
   - งบปกติของส่วนราชการ กระทรวง กรมต่างๆ 
   - งบประมาณของส านักงาน ป.ป.ส. 
   - งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด 
   - งบประมาณอ่ืน ๆ  
  ทั้งนี้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี 2559 เพ่ีอ
สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุผลส าเร็จต่อไป 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จในภาพรวมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2559 
  (1) ความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสูงขึ้น 
  (2) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันเนื่องมาจากปัญหายาเสพติดสูงขึ้น 
  (3) สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในภาพรวมลดลงและสามารถควบคุมได้ 
 3.2.4. การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผล 
  3.2.4.1 การรายงานผลการด าเนินงาน  
   ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามรูปแบบและห้วงเวลาที่ก าหนด
เป็นประจ าทุกเดือน ไปยัง ศอ.ปส.จว.อท. เพื่อประมวลวิเคราะห์น าเสนอ ศอ.ปส.  
  3.2.4.2 การก ากับติดตาม   
   - ให้คณะท างานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดอ่างทอง  ประชุมเพ่ือ
ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านยาเสพติด เพ่ือสรุปสถานภาพและก าหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นประจ าทุกเดือน 
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   - ให้คณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด 
จัดให้มีการประชุมเพ่ือติดตาม เร่งรัด และสั่งการเพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ให้
เป็นไปตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามนโยบายที่รัฐบาลก าหนดต่อไป  
   - ให้ ศอ.ปส.จ.อท. แต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือก ากับติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
   - ให้ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ด าเนินการส ารวจสถานการณ์ยาเสพติด  
ความคิดเห็น และความพ่ึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการของภาครัฐ และรายงานให้
คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.อท. ทราบทุกเดือน  
  3.2.4.3 การอ านวยการ  
   - ในภาพรวมจังหวัด ให้ ศอ.ปส.จ.อท.  บูรณาการ อ านวยการ ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานในภาพรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จ 
   - ในภาพรวมอ าเภอ ให้ ศป.ปส.อ. อ านวยการ ประสานงาน สนับสนุนการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในพื้นท่ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จ 
   ส าหรับในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง มีทั้งหมด 7 อ าเภอประกอบด้วย 1.อ าเภอ
เมืองอ่างทอง 2.อ าเภอวิเศษชัยชาญ 3.อ าเภอโพธิ์ทอง 4.อ าเภอไชโย 5.อ าเภอแสวงหา 6.อ าเภอป่า
โมก 7.อ าเภอสามโก้ ในแต่ละอ าเภอก็จะมีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอละ 
1 ศูนย์ มีหน้าที่ในการน าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและข้อสั่งการของศูนย์
อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยมี
การบูรณาการกับหน่วยงานในพ้ืนที่ของ แต่ละอ าเภอตามแต่ละภารกิจที่ได้รับ มีการออกค าสั่งของ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ าเภอมีโดยมีรายละเอียด สรุปดังนี้ 
 
3.3 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ทอง 
 
 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ทอง จัดตั้งขึ้นตามค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่ 165/2557 ลงวันที่ 18  ตุลาคม 2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เพ่ือท าหน้าที่เป็นองค์กรระดับชาติในการอ านวยการและน านโยบาย
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้
การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการของหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ของอ าเภอเพ่ือเป็นหน่วยงานในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ซึ่งมีองคป์ระกอบของศูนย์และอ านาจหน้าที่ดังนี้  
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 3.3.1. องค์ประกอบ 
  องค์ประกอบของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ทอง 
เนื่องจากรูปแบบของศูนย์เป็นในรูปแบบของการบูรณาการจึงมีการตั้งส่วนราชการทุกส่วนในพ้ืนที่ของ
อ าเภอโดยมีนายอ าเภอโพธิ์ทองเป็นผู้อ านวยการของศูนย์ ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน
ปกครอง ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรโพธิ์ทอง เป็นรองผู้อ านวยการ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน 
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เป็นคณะกรรมการ มีปลัดอ าเภอฝ่ายความมั่นคงเป็น
เลขานุการ และสารวัตรป้องกันปรามปรามสถานีต ารวจภูธรโพธิ์ทองเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ตามค าสั่ง
ของอ าเภอโพธิ์ทองในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ทอง  
 3.3.2. อ านาจหน้าที่ 
   - น านโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จากศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติไปสู่การปฏิบัต ิ
  - จัดท าแผนการปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ 
  - อ านวยการ สั่งการ เร่งรัด ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ (ศป.ปส.อ.) และศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศป.ปส.อปท.) 
      - จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อย่าง บูรณาการและเหมาะสม 
      - แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ค าปรึกษาแนะน า ก ากับดูแล และตรวจสอบการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
      - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้อ านวยการฯ มอบหมา 
 
3.4. สภาพทั่วไปของอ าเภอโพธิ์ทอง 
 
 สภาพภูมิศาสตร์ 
  อ าเภอโพธิ์ทอง มีพ้ืนที่ 219.4 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอแสวงหา อ าเภอท่าช้าง  และอ าเภอพรหมบุรี           
(จังหวัดสิงห์บุรี) 

  ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอเมืองอ่างทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ  
    และอ าเภอสามโก้ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอไชโย 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอศรีประจันต์ (จังหวัดสุพรรณบุรี) 
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 ประชากร 
  อ าเภอโพธิ์ทอง มีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 54,043 คน เป็นชาย 25,855 คน 
เป็นหญิง 28,189 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2559)  
 

ต าบล 
จ านวนประชากร (ชาย/หญิง) 

จ านวนรวม 
ชาย หญิง 

1. ต าบลอ่างแก้ว 2,194 2,329 4,523 

2. ต าบลอินทประมูล 1,715 1,918 3,633 

3. ต าบลบางพลับ 1,760 1,960 3,720 
4. ต าบลหนองแม่ไก่ 1,434 1,574 3,008 

5. ต าบลร ามะสัก 3,990 4,376 8,366 
6. ต าบลบางระก า 1,134 1,272 2,406 

7. ต าบลโพธิ์รังนก 801 868 1,668 

8. ต าบลองครักษ์ 2,430 2,690 5,120 
9. ต าบลโคกพุทรา 1,291 1,416 2,707 

10. ต าบลยางช้าย 2,868 3,125 5,993 

11. ต าบลบ่อแร่ 819 850 1,669 
12. ต าบลทางพระ 1,308 1,370 2,678 

13. ต าบลสามง่าม 916 1,007 1,923 

14 ต าบลบางเจ้าฉ่า 1,639 1,727 3,366 
15. ต าบลค าหยาด 1,556 1,707 3,263 

รวม 25,855 28,189 54,043 
 
3.5. สถานการณ์ยาเสพติดของอ าเภอโพธิ์ทอง 
 
 สถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่ของอ าเภอโพธิ์ทองยังไม่พบว่ามีการผลิตยาเสพติดในพ้ืนที่  
แต่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ในพ้ืนที่ของอ าเภอ มีการลักลอบน ายาเสพติดจากนอกพ้ืนที่ เข้ามา 
เส้นทางการล าเลียง ยาเสพติดเป็นถนนสายภายในหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดกับอ าเภออ่ืน และพ้ืนที่ที่เป็น
เขตติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี ท าให้ยังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่ในพ้ืนที่ของอ าเภอ ใน
ส่วนของตัวยาเสพติดทีแพร่ระบาดอยู่ในพ้ืนที่ของอ าเภอโพธิ์ทองมีเพียงไม่กี่ชนิดได้แก่ ยาบ้า กัญชา 
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ยาไอซ ์ซึ่งตัวยาที่พบมากท่ีสุดในพื้นที่คือยาบ้า รองลงมาเป็นกัญชา และยาไอซ์ โดยกลุ่มผู้ใช้และผู้ติด
ยาเสพติด โดยมากพบอยู่ในกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มเยาวชนนอก
สถานศึกษา ปัจจุบันตัวยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดเพ่ิมมากขึ้นคือกัญชาพบมากในกลุ่มของนักเรียน 
นักศึกษา และเยาวชนนอกสถานศึกษา ส่วนสาเหตุที่มีการพบมากขึ้นเนื่องจากกลุ่มผู้เสพคิดว่าตัวยา
เสพติดประเภทกัญชาเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจพบได้และโทษทางกฎหมายเบากว่า ยาเสพติด
ประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่มีความหลากหลายทั้ง
ทางด้านตัวยาเสพติดและกลุ่มผู้ใช้ผู้ติดยาเสพติด โดยสภาพพ้ืนที่ของอ าเภอโพธิ์ทองนั้น มีความ
แตกต่างทางด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่ เนื่องจากอ าเภอโพธิ์ทองเป็นอ าเภอที่มีขนาดใหญ่ของจังหวัด
อ่างทอง เป็นอ าเภอที่มีสภาพชุมชนเป็นชุมชนเมืองประชากรประกอบอาชีพค้าขาย อุตสาหกรรม 
และมีชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพ้ืนที่ของอ าเภอ จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมท า
ให้ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ของอ าเภอโพธิ์ทองมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ใน
อ าเภอ เป้าหมายการแพร่ระบาดของพ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ทองที่เป็นหมู่บ้านเฝ้าระวังรุนแรงมีด้วยกัน
ทั้งหมด รวม 10 แห่ง คือ 
 1. ต าบลยางช้าย  - หมู่ที่  3   บ้านห้วยราชคราม 
 2. ต าบลร ามะสัก  - หมู่ที่  10 บ้านทุ่งซิ่ง 
 3. ต าบลทางพระ  - หมู่ที่  8   บ้านกาไร่ 
 4. ต าบลบางพลับ  - หมู่ที่  6   บ้านบางพลับ 
 5. ต าบลบางเจ้าฉ่า  - หมู่ที่  8   บ้านบางเจ้าฉ่า 
 6. ต าบลอินทประมูล  - หมู่ที่  1   บ้านน้ าอาบ 
 7. ต าบลอินทประมูล  - หมู่ที่  2   บ้านน้ าอาบ 
 8. ต าบลอ่างแก้ว  - หมู่ที่  6   บ้านตลาดเหนือ 
 9. ต าบลบางระก า  - หมู่ที่  2   บ้านสร้าง 
 10.ต าบลสามง่าม  - หมู่ที่  5   บ้านโพธิ์เกรียบ 
 
 ในการน าแผนหรืนโยบายไปปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดก็จะประสบปัญหาในด้านต่างๆ และในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาต้องการศึกษากรณีปัญหาในการ
ปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ทอง เพ่ือวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพ่ือศึกษาการน านโยบายของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ทอง ซึ่งในการด าเนินงานครั้งนี้ เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาจะท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆโดยใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี คือ 1. การวิจัย
เอกสาร 2. การวิจัยสนาม โดยในการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาจะมุ่งเน้นการวิเคราะห์ตามหัวข้อ ดังนี้  
 1) โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด อ าเภอโพธิ์ทอง 
 2) ระบบประสานงานและการขับเคลื่อนงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด  อ าเภอโพธิ์ทอง 
 3) ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
โพธิ์ทอง 

 
4.1. ผลการศึกษาวิจัย 
 
 4.1.1.โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ทอง 
  โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ทอง เป็น
รูปแบบของศูนย์ปฏิบัติการที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ของอ าเภอ โดยการ
น านโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจากศูนย์
อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทองไปสู่การปฏิบัติ มีรูปแบบการด าเนินการที่
เป็นการบูรณาการของหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ของอ าเภอตามค าสั่งของอ าเภอโพธิ์ทอง เรื่องการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ทอง มีภารกิจหน้าที่ในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  - ฝ่ายอ านวยการหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคืออ าเภอโพธิ์ทอง มีอ านาจหน้าที่ใน
การรับผิดชอบงานธุรการต่างๆของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด วางระบบให้มี
ข้อมูลปัญหายาเสพติดประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในภาพรวมของพ้ืนที่อ าเภอ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่ายต่าง ๆ รายงานผลการปฏิบัติการ
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และสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ให้ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดทราบ 
  - ฝ่ายป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดหนว่ยงานที่รับผิดชอบหลักคืออ าเภอโพธิ์ทอง มี
หน้าที่จัดระบบและพัฒนาข้อมูลเกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวัง  ทั้งข้อมูลจากการส ารวจ
ข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ ก าหนดรูปแบบการด าเนินงานด้านการป้องกันกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่และประสาน
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินกิจกรรมการป้องกันประสานงานและก าหนด
มาตรการจัดระเบียบสังคมในพ้ืนที่ รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานดังกล่าวและก าหนดกลไกการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด สนับสนุนการด าเนินงานของกลไกเฝ้าระวังต่างๆ ในพ้ืนที 
  - ฝ่ายบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคือ
สาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ทอง มีหน้าที่จัดระบบและพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟูผู้
เสพติดที่ผ่านการบ าบัดรักษาและกลับมาในพ้ืนที่สนับสนุนการค้นหาผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ 
รวมทั้งการคัดกรองและจ าแนกผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ เพ่ือเข้ารับการบ าบัดรักษา ด าเนินการ
ติดตามผลการดูแลทั้งการบ าบัดรักษา  ทั้งด้านสังคมและอาชีพของผู้ผ่านการบ าบัดรักษาสนับสนุน
สถานที่บ าบัดรักษาในพ้ืนที่ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ก าหนดให้ฝ่ายอ านวยการทราบ
เป็นระยะ 
  - ฝ่ายปราบปรามยาเสพติดหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสถานีต ารวจภูธรโพธิ์ทองและ
ร ามะสักมอี านาจหน้าที่สืบสวนหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดการค้ายาเสพติดในพ้ืนที่ตลอดจนผู้
มีอิทธิพลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจัดให้มีระบบการข่าว  ประสานและ
สนับสนุนข้อมูลการข่าว การด าเนินงานปราบปรามกับหน่วยปราบปรามยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง ให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานของฝ่ายป้องกันยาเสพติดและฝ่ายบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด ในการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดในพ้ืนที่เป้าหมายรับผิดชอบการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของ
สถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดให้รวดเร็วและถูกต้อง 
  ซึ่งในการด าเนินการในรูปแบบของการบูรณาการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดถึงแม้ว่าจะมีการแบ่งงานตามภารกิจและมีการก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินการอย่างชัดเจนแล้วก็ตามแต่เนื่องจากในการด าเนินการนั้น ต้องมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่
เข้ามาด าเนินการ พบว่าแต่ละหน่วยงานก็มีภารกิจหน้าที่หลักที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว จึงท าให้ภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นเพียงหน้าที่หรือภารกิจ
พิเศษที่ได้รับมอบหมายเป็นเฉพาะกิจเท่านั้น แต่ละหน่วยงานจึงด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
รับมอบหมายเพียงเท่านั้น จึงท าให้การด าเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์เท่าท่ีควรและยังขาดความต่อเนื่อง 
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 4.1.2. ระบบประสานงานและการขับเคลื่อนงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ทอง  
  ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทยนั้นรัฐบาลจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจะเป็นในรูปแบบการก าหนดแผนในการแก้ไขปัญหาในระดับชาติและ
มอบหมายภารกิจมายังหน่วยงานระดับกระทรวงจนมาถึงระดับจังหวัด โดยการด าเนินการระดับ
จังหวัดจะเป็นการตั้งศูนย์อ านวยการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับจังหวัดเป็น
หน่วยงานที่เป็นฝ่ายอ านวยการในระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ านวยการของศูนย์ และ
เป็นฝ่ายก าหนดแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดให้สอดคล้องกับให้สอดคล้องกับ
แผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของส่วนกลาง ซ่ึงในการขับเคลื่อนงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
จังหวัด ในระดับอ าเภอจะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเพ่ือที่จะน า
นโยบายการแก้ไขไปสู่การด าเนินการในพ้ืนที่จะเป็นการน านโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการ
ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจากศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมา
ปฏิบัติตามเป้าหมาย วิธีการ ขั้นตอนการด าเนินการ และระยะเวลาตามที่จังหวัดสั่งการ ซึ่งในการน า
นโยบายไปปฏิบัติในพ้ืนที่พบปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ 
  - ในกระบวนการน านโยบายลงไปสู่ภาคปฏิบัตินโยบายหรือยุทธศาสตร์พบว่ามี
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานหรือไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากใน
กระบวนการก าหนดนโยบายไม่ได้มีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและมีเป้าหมายหรือมี
ความคาดหวังต่อผลส าเร็จที่ไม่สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดนั่นเอง  ในขณะที่การก าหนด
ยุทธศาสตร์จากส่วนกลางเป็นในลักษณะยุทธศาสตร์เดียวครอบคลุมทั้งประเทศจึงเป็นการมองข้าม
ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างในเชิงโครงสร้างของ
ปัญหายาเสพติดในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งนับเป็นอุปสรรคส าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละพ้ืนที่ให้
บรรลุผลส าเร็จ 
  - ในการก าหนดนโยบายจากส่วนกลางกรณี ก าหนดว่า ผู้เสพคือผู้ป่วย ซึ่งในปัจจุบัน
ได้มีค าสั่ง คสช.ที่ 108/2558 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิตามกฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติดเพ่ือเข้าสู่การบ าบัดฟ้ืนฟู กล่าวคือหากตรวจพบว่ามีผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ได้
ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าว ผู้กระท าผิดสามารถขอเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูได้โดยที่ไม่ต้องรับโทษทาง
กฎหมาย จึงเป็นส่วนผลักดันให้คนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากจะไม่มีใครเกรง
กลัวกฎหมาย เพราะม่ันใจว่าจะไม่ถูกลงโทษ  
  - ในการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการเกี่ยวกับหมู่บ้านเฝ้าระวังรุนแรงที่มาจาก
ส่วนกลางไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ เช่น การก าหนดให้พ้ืนที่อ าเภอต้องมีหมู่บ้านเฝ้าระวัง
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รุนแรงเป็นจ านวนหมู่บ้านตามที่ส่วนกลางเป็นผู้ก าหนด จึงท าให้รูปแบบการด าเนินการในการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ได้ข้อมูลในการรายงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
  - ในการด าเนินงานด้านบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติด มีการก าหนดเป้าหมายการหาผู้
เสพเพ่ือเข้ารับการบ าบัดจากศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเป็นจ านวนคน 
เพ่ือที่จะให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ ส่งไปเพ่ือเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูให้
ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วในการส่งผู้เสพยาเสพติดเพ่ือที่จะเข้าไปรับการบ าบัดฟ้ืนฟูต้องมี
กระบวนการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดเพ่ือที่จะคัดแยกประเภทของผู้เข้ารับการบ าบัดในโปรแกรมการ
บ าบัดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ดังนั้นหากมีการก าหนดเป้าในการด าเนินการในทางปฏิบัติ ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอจึงต้องด าเนินการค้นหาผู้เสพยาเสพติดเพ่ือเข้ารับ
การบ าบัดให้ได้ตามจ านวน จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้กระบวนการคัดกรองผู้ เสพยาเสพติดและ
กระบวนการบ าบัดไม่ได้ประสิทธิภาพ 
  - กระบวนการในการด าเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดและการบังคับใช้
กฎหมาย ถึงแม้จะมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนภายใต้กฎหมายก าหนด แต่พบว่าทุกพ้ืนที่มี
ข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินการกับเด็กและเยาวชนไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานท าให้ผู้ค้าอาศัยช่องว่างระหว่างกฎหมายในการกระทาผิด เช่น ให้เด็กเยาวชน
ส่งยา/ขายยา อีกทั้งกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการต่อผู้กระท าผิดกฎหมายมีกระบวนการ
ค่อนข้างมากซับซ้อนจึงไม่สามารถด าเนินการได้ทันต่อเหตุการณ์ เช่นในการที่จะตรวจค้นเป้าหมาย
ต้องรอหมายศาลถึงจะเข้าด าเนินการได้ เป็นต้น 
  - ด้านการให้ความร่วมมือจากภาคประชาชน ประชาชนในพื้นท่ียังไม่ให้ความไว้ใจใน
เรื่องความปลอดภัยของตัวเองในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากยังไม่เข้าใจในมาตรการใน
การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ จึงท าให้ขาดตัวแทนในภาคประชาชน อีกทั้งประชาชนยังคงมองว่า
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่   ไกลตัว บางส่วนกลับมองว่าการให้ความร่วมมือในการด าเนินการของ
เจ้าหน้าที่จะท าให้ตนเองได้รับความเดือดร้อน และในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้รับ
ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์หรือสวัสดิการใดๆ ท าให้ขาดแรงจูงใจในการให้ความร่วมมือในภาค
ประชาชน 
 4.1.3. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดอ าเภอโพธิ์ทอง 
  การด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอในด้าน
ทรัพยากรในการด าเนินการสามารถแยกออกเป็นทรัพยากรในด้านต่างๆด้วยกันสามด้านคือ 
ทรัพยากรด้านบุคลากร ทรัพยากรด้านงบประมาณ ทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์ 
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  - ทรัพยากรด้านบุคลากร เนื่องจากรูปแบบของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ทองเป็นรูปแบบของการบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ของ
อ าเภอที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือรองรับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจากศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมาปฏิบัติในระดับ
พ้ืนที่มีการตั้งหัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่ของอ าเภอตามค าสั่งของอ าเภอโพธิ์ทอง เรื่องการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอมีนายอ าเภอโพธิ์ทองเป็นผู้อ านวยการของศูนย์ 
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรโพธิ์ทอง  เป็นรอง
ผู้อ านวยการ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ก านันทุกต าบล นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
เป็นคณะกรรมการ มีปลัดอ าเภอฝ่ายความมั่นคงเป็นเลขานุการ และสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานี
ต ารวจภูธรโพธิ์ทองเป็นผู้ช่วยเลขานุการ จึงอาจมองได้ว่าในการด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอ าเภอมีบุคคลากรในการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเพียงพอ แต่
เนื่องจากบุคคลากรที่มาด าเนินการในศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ทอง 
เป็นบุคคลากรที่มีต้นสังกัดของตัวเองและมีหน้าที่ภารกิจประจ าของตัวเองอยู่แล้ว จึงท าให้ขาด
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติการประจ าศูนย์อย่างแท้จริง ในการปฏิบัติการจึงเป็นการปฏิบัติตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพียงให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้รับท าให้ขาดความต่อเนื่องและจริงจัง อีกทั้ง
จากการที่บุคคลากรที่เข้ามาด าเนินการมาจากหลายหน่วยงานการที่จะท าให้การด าเนินการเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันจึงเป็นไปได้ยากเพราะแต่ละหน่วยงานก็มีรูปแบบการด าเนินการแตกต่างกันออกไป 
  - ทรัพยากรด้านงบประมาณ ในด้านงบประมาณในการด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ ต้องรอรับการจัดสรรจากศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ซึ่งในการจัดสรรงบประมาณก็จะเป็นในรูปแบบจัดสรรให้ตามภารกิจใน
ด้านต่างๆ ตาม ที่ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดก าหนดมา ในแต่ละปีการ
ก าหนดงบประมาณก็จะแตกต่างกันออกไปตามนโยบาย และภารกิจข้อสั่งการจากส่วนกลาง ซึ่ง
สามารถแยกเป็นด้านต่างโดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ 
  (1) ภารกิจด้านการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพ่ือเข้ารับการบ าบัด เป้าหมายการ
ด าเนินการ 110 หมู่บ้าน งบประมาณการด าเนินการเป็นจ านวนเงิน 20,000 บาท 
  (2) กิจกรรมด้านการจัดระเบียบสังคมโดยการลงพ้ืนที่ตรวจร้านเกมส์ ร้าน
อินเตอร์เน็ต สถานบริการ สถานที่ล่อแหลมที่เป็นแหล่งมั่วสุมของกลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่ของอ าเภอ มี
เป้าหมายการด าเนินการ 110 หมู่บ้าน งบประมาณการด าเนินการเป็นจ านวนเงิน 36,000 บาท  
  (3) กิจกรรมการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งโดยการลงพ้ืนที่เข้าไปในหมู่บ้าน
ชุมชนเพ่ือท าความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ด าเนินการหาข่าวและเบาะแส



60 

เกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด ด าเนินการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายผู้กระท าผิดเกี่ ยวกับยาเสพ
ติด เป้าหมายการด าเนินการ 10 หมู่บ้าน งบประมาณการด าเนินการเป็นจ านวนเงิน 201,200 บาท 
  (4) กิจกรรมด้านการด าเนินการสนับสนุนการด าเนินการของชุดปฏิบัติการประจ า
ต าบลในการออกลาดตระเวน การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดภายในพ้ืนที่ของอ าเภอเพ่ือเป็นการป้ องกัน
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ของอ าเภอ มีเป้าหมายในการด าเนินการ 15 ต าบล 110 หมู่บ้าน งบประมาณ
ที่ใช้ในการด าเนินการ 23,100 บาท 
  จากข้อเท็จจริงจะเห็นได้ว่างบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ ที่ได้รับจากศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดโดยภาพรวมแล้วหากดูตามกิจกรรม ภารกิจ และสภาพพ้ืนที่ที่ต้องด าเนินการแล้วจะเห็นได้ว่า
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการด าเนินการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมของ
อ าเภอ ซึ่งในการด าเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นต้องด าเนินการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง เพราะเป้าหมายในการด าเนินการจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงไม่สามารถก าหนดพ้ืนที่และ
งบประมาณในการด าเนินการได้ตายตัว จึงท าให้ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารมีไม่เพียงพอและขาดความ
ยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
  - ทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์ ในด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอจากการที่เป็นศูนย์
ที่มีรูปแบบการด าเนินการเป็นแบบบูรณาการของส่วนราชการในทุกภาคส่วนของพ้ืนที่ วัสดุอุปกรณ์
ส่วนมากจะเป็นการสนับสนุนมาจากหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาร่วมด าเนินการ เช่น
อาวุธปืน วิทยุสื่อสาร ยานพาหนะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ 
และอีกส่วนหนึ่งก็รวมอยู่ในงบประมาณที่ได้รับการการจัดสรรจากศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ซึ่งจากข้อเท็จจริงดังกล่าวทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการ
นั้นยังไม่ประสบปัญหาในด้านนี้มากนักเพราะสามารถน าวัสดุอุปกรณ์ของต้นสังกัดของหน่วยงานที่เข้า
มาร่วมในการด าเนินการมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ปัญหาที่พบมาก ปัญหาที่พบมากจะเป็นในด้าน
งบประมาณมากกว่า     
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1. สรุปผลการวิจัย 
 
 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  
 (1)  ปัญหาด้านโครงสร้าง เนื่องจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเป็นรูปแบบ
การบูรณาการร่วมกันหลายฝ่ายของหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ จึงท าให้ไม่มีบุคลากรของ
องค์กรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างจริงจัง เนื่องจากแต่ละหน่วยงานก็มีภารกิจหลักของตัวเองอยู่แล้ว จึงท า
ให้การด าเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควรและยังขาดความ
ต่อเนื่อง  
 (2)  ปัญหาทางด้านนโยบาย การน านโยบายจากส่วนกลางไปสู่ภาคปฏิบัติ นโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์พบว่ามีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานหรือไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากในกระบวนการก าหนดนโยบายไม่ได้มีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและมี
เป้าหมายหรือมีความคาดหวังต่อผลส าเร็จที่ไม่สอดคล้องกับปัญหา การก าหนดยุทธศาสตร์จาก
ส่วนกลางเป็นในลักษณะยุทธศาสตร์เดียวครอบคลุมทั้งประเทศจึงเป็นการมองข้ามความหลากหลาย
ทางสังคม วัฒนธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างในเชิงโครงสร้างของปัญหายาเสพติดในแต่
ละพ้ืนที่ ซึ่งนับเป็นอุปสรรคส าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละพ้ืนที่ให้บรรลุผลส าเร็จ 
 (3) ปัญหาทางด้านกฎหมาย กฎหมายยังคงให้โอกาสกับผู้ที่กระท าผิดด้านยาเสพติด อีก
ทั้งข้ันตอนในการด าเนินการต่อผู้กระท าผิดกฎหมายมีกระบวนการค่อนข้างมากซับซ้อนจึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันต่อเหตุการณ์ 
   (4) ปัญหาด้านการให้ความร่วมมือจากภาคประชาชน ประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่ให้ความ
ไว้ใจในเรื่องความปลอดภัยของตัวเองในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากยังไม่เข้าใจใน
มาตรการในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ จึงท าให้ขาดตัวแทนในภาคประชาชน อีกทั้งประชาชนยังคง
มองว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ไกลตัว บางส่วนกลับมองว่าการให้ความร่วมมือในการด าเนินการ
ของเจ้าหน้าที่จะท าให้ตนเองได้รับความเดือดร้อน และในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้รับ
ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์หรือสวัสดิการใด ๆ ท าให้ขาดแรงจูงใจในการให้ความร่วมมือในภาค
ประชาชน 
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 (5) ปัญหาด้านทรัพยากรในการบริหาร เนื่องจากการด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอ าเภอในด้านทรัพยากรในการด าเนินการเป็นรูปแบบของศูนย์ปฏิบัติการ
แบบบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ จึงท าให้ขาดบุคคลากรและเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติการประจ า
ศูนย์ปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ ในด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการ
ต้องรอรับการจัดสรรจากศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ซึ่งในการจัดสรร
งบประมาณก็จะเป็นในรูปแบบจัดสรรให้ตามภารกิจที่ได้รับตามจ านวนเป้าหมายในการด าเนินการ จึง
ท าให้ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่  

 
5.2. อภิปรายผลการวิจัย 
 
 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 (1) ปัญหาด้านโครงสร้าง  จากการที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเป็น
หน่วยงานเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นในรูปแบบการบูรณาการร่วมกันหลายฝ่ายของหลายหน่วยงานที่
รับผิดชอบในพ้ืนที่ เพื่อด าเนินการตามนโยบายที่ได้รับมาสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ จึงท าให้การด าเนินการ
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควรและยังขาดความต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ธันยวัฒน์ รัตนสัค ได้กล่าวโดยสรุปว่า ปัจจัยก าหนดความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ การประสานงานระหว่างหน่วยงานในการน านโยบายไปปฏิบัติ
นั้น หากมีจ านวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก และหน่วยงานเหล่านั้นมีวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างกัน 
บางครั้งอาจท าให้เกิดปัญหาด้าน การประสานงานจนท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติ มีปัญหาขึ้นมาได้ 
นอกจากนี้ในเรื่องของจ านวนมากน้อยของจุดตัดสินใจ (Clearance Point) ถ้าหากมีมาก ความล่าช้า
ในการปฏิบัติงานก็จะมีมากขึ้นด้วย หน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายจะมีส่วน
ส าคัญต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบาย 
 (2.) ปัญหาทางด้านนโยบาย การน านโยบายจากส่วนกลางไปสู่ภาคปฏิบัติ พบว่ามีปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานหรือไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรเนื่องมาจากในกระบวนการก าหนด
นโยบายไม่ได้มีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและมีเป้าหมายหรือมีความคาดหวังต่ อ
ผลส าเร็จที่ไม่สอดคล้องกับปัญหาการก าหนดยุทธศาสตร์จากส่วนกลางเป็นในลักษณะยุทธศาสตร์
เดียวครอบคลุมทั้งประเทศจึงเป็นการมองข้ามความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความแตกต่างในเชิงโครงสร้างของปัญหายาเสพติดในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งนับเป็นอุปสรรคส าคัญใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละพ้ืนที่ให้บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช  จันทร
ศร ที่ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติโดยสรุปว่า การน านโยบายไปปฏิบัติมีขั้นตอนที่ส าคือ
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ขั้นตอนในการก าหนดนโยบายระดับมหภาค รัฐบาลจะมีอ านาจในการก าหนดโยบายมีบทบาทเป็นผู้
ควบคุมการแปลงนโยบายไปเป็นแนวทาง/โครงการ โดยใช้องค์กรขนาดใหญ่หรือองค์การแบบราชการ
ที่มีสายการบังคับบัญชาหลายขั้นตอน แบ่งอ านาจลดหลั่นกันลงไป แต่การควบคุมและการตัดสินใจ
เด็ดขาดอยู่ที่หน่วยงานระดับชาติ และเมื่อมีการก าหนดนโยบายแล้วก็จะน าไปสู่ขั้นตอนระดับจุลภาค 
คือขั้นตอนในการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งจากการที่รัฐบาลเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบายมา
จากส่วนกลาง จากข้ันตอนดังกล่าวในการน านโยบายไปปฏิบัติในแต่ละพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างทางด้าน
บริบทสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ ย่อมจะพบปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัตินโยบายที่
แตกต่างกัน  
 (3) ปัญหาทางด้านกฎหมาย กฎหมายยังคงให้โอกาสกับผู้ที่กระท าผิดด้านยาเสพติด ใน
การก าหนดนโยบายจากส่วนกลางกรณีก าหนดว่า ผู้เสพคือผู้ป่วย และได้ก าหนดยุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานในการพัฒนากลไกการด าเนินงานกับ ผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด น าเข้าสู่การบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจเป็นหลัก ตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ 108/2557 หรือในรูปแบบที่เหมาะสม เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือเข้าสู่การบ าบัดฟ้ืนฟู กล่าวคือหากมีตรวจพบว่ามีผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ได้ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าว ผู้กระท าผิดสามารถขอเข้ารับการบ าบัด
ฟ้ืนฟูได้โดยที่ไม่ต้องรับโทษทางกฎหมาย จึงเป็นส่วนผลักดันให้คนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากจะไม่มีใครเกรงกลัวกฎหมาย เพราะมั่นใจว่าจะไม่ถูกลงโทษ  และยังส่งผลกระทบต่อ
การบังคับใช้ของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งขั้นตอนในการด าเนินการต่อผู้กระท าผิดกฎหมาย มีกระบวนการ
ค่อนข้างมากซับซ้อนจึงไม่สามารถด าเนินการได้ทันต่อเหตุการณ์  
 (4) ปัญหาด้านการให้ความร่วมมือจากภาคประชาชน ประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่ให้ความ
ไว้ใจในเรื่องความปลอดภัยของตัวเองในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากยังไม่เข้าใจใน
มาตรการในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ จึงท าให้ขาดตัวแทนในภาคประชาชน อีกทั้งประชาชนยังคง
มองว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ไกลตัว บางส่วนกลับมองว่าการให้ความร่วมมือในการด าเนินการ
ของเจ้าหน้าที่จะท าให้ตนเองได้รับความเดือดร้อน และในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้รับ
ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์หรือสวัสดิการใดๆ ท าให้ขาดแรงจูงใจในการให้ความร่วมมือในภาค
ประชาชน ต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของ ธันยวัฒน์ รัตนสัค ได้กล่าวโดยสรุปว่า ปัจจัยก าหนด
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ 
การรณรงค์ (Campaign) หมายถึง ขั้นตอน ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมในการโน้มน้าวใจให้
บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง ส าหรับ การประชาสัมพันธ์ คือ เรื่องการสื่อสารที่มีการวางแผนเพ่ือชักจูงใจ 
โดยมีการจัดวางรูปแบบเพ่ือให้มีอิทธิพลเหนือกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญในเรื่องที่ต้องการประชาสัมพันธ์  
การน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้กับ
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กลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อนโยบายก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพ่ือลดแรงต่อต้าน
นโยบาย และลดความเบี่ยงเบน จากมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกิดจากการดาเนินงานของข้าราชการ
ระดับปฏิบัติได้   
 (5) ปัญหาด้านทรัพยากรในการบริหาร เนื่องจากการด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอ าเภอในด้านทรัพยากรในการด าเนินการเป็นรูปแบบของศูนย์ปฏิบัติการ
แบบบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ จึงท าให้ขาดบุคคลากรและเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติการประจ า
ศูนย์ปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ ในด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการ
ต้องรอรับการจัดสรรจากศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ซึ่งในการจัดสรร
งบประมาณก็จะเป็นในรูปแบบจัดสรรให้ตามภารกิจที่ได้รับตามจ านวนเป้าหมายในการด าเนินการ จึง
ท าให้ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ สอดคล้องกับแนวคิดของ ธันยวัฒน์ 
รัตนสัค ได้กล่าวโดยสรุปว่า ปัจจัยก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ด้านความพอเพียงของทรัพยากร ในการน านโยบายไปปฏิบัติสิ่งส าคัญก็คือ ต้องมีการ ใช้ทรัพยากร 
ทั้งคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งอาคารสถานที่ ส าหรับเรื่องบุคลากร หรือ
ก าลังคนนั้น มีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาได้แก่ ประการแรก นโยบายที่จะถูกน าไปปฏิบัตินั้นต้องการ
บุคลากรจ านวนเท่าใด และมีคุณสมบัติอย่างไร หากการน านโยบายไปปฏิบัติต้องการบุคลากรเพ่ิมจาน
วนมาก หน่วยงานจะต้องสรรหาบุคลากรมาท างานใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง อาจส่งผลให้ไม่
สามารถ เริ่มน านโยบายไปปฏิบัติได้ทันที หากต้องการบุคลากรที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะเจาะจง หรือ
มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน อาจต้องใช้เวลานานในการสรรหาบุคลากรเหล่านั้น ประการที่สอง 
บุคลากรที่ต้องการเหล่านั้นมีอยู่ในระบบราชการหรือไม่ หากมีอยู่แล้วบุคลากรเหล่านั้นมีคุณภาพ 
ความรู้ ความสามารถที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นได้หรือไม่ บุคลากรเหล่านั้นมีความยินดีหรือความ
ตั้งใจที่จะมาร่วมเป็น ผู้ปฏิบัติในนโยบายนั้นหรือไม่ ส าหรับหน่วยราชการที่มีบุคลากรเหล่านี้อยู่ จะ
ยินยอม ที่จะให้บุคลากรเหล่านั้นมาเป็นผู้ร่วมปฏิบัติตามนโยบายนั้นหรือไม่ ประการที่สาม หากไม่มี
บุคลากรเหล่านั้นในหน่วยงานราชการ หน่วยงานจะไปหาที่ไหน หาจากภาคเอกชนได้หรือไม่ จะมี
วิธีการดึงดูดบุคลากรเหล่านั้นอย่างไร ปัญหาในการ น านโยบายไปปฏิบัติจะมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น 
หากบุคลากรท่ีเราต้องการนั้นมีอยู่ ไม่เพียงพอในระบบราชการ หรือบุคลากรไม่มีความพร้อมหรือเต็ม
ใจที่จะเข้ามาร่วมปฏิบัติตามนโยบายนั้น และหากบุคลากรกระจัดกระจายกันอยู่ตามส่วนราชการ 
หลายหน่วย ก็อาจจะเกิดปัญหาความไม่เต็มใจของหน่วยงานต้นสังกัดที่จะให้ข้าราชการในสังกัด
มาร่วมด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อสมรรถนะ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการน านโยบายไปปฏิบัติ และความส าเร็จของนโยบายโดยส่วนรวม ส าหรับปัจจัยด้านงบประมาณ
นั้น หากหน่วยงานที่รับผิดชอบใน  การน านโยบายไปปฏิบัติ ถูกจ ากัดเงื่อนไขของการใช้งบประมาณ 
จะท าให้การปฏิบัติงานเกิดปัญหามากขึ้น เช่น ข้อจ ากัด เรื่องเงื่อนไขของการใช้เงิน หรือมีระเบียบ
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บังคับเก่ียวกับการใช้เงินมากมายจนขาดความยืดหยุ่น ก็จะเป็นตัวบั่นทอนสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ
มากขึ้น นอกจากนี้ในกรณีที่การน านโยบายไปปฏิบัติจ าเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิน
อย่างมาก แต่รัฐบาลไม่อาจหาเงินมาสนับสนุน ได้ หรือท าได้ล่าช้าก็อาจจะท าให้เกิดปัญหาได้ 
เช่นเดียวกับปัญหาเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนปัจจัยทางด้านวิทยาการหรือเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวข้องในนโยบาย หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยดังกล่าวอย่างเพียงพอหรือ
ทันเวลา ก็อาจจะท าให้การปฏิบัติงานเกิดปัญหา ในบางกรณีการปฏิบัติตามนโยบายนั้นมีลักษณะที่
ต้องใช้เทคโนโลยีหรือวิทยาการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แต่ผู้ปฏิบัติขาดความรู้หรือความเข้าใจ ใน
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง ซึ่งในเรื่องนี้ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านบุคลากรดังที่ได้กล่าวมาแล้ว   
 
5.3.ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 5.3.1.ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
  (1) ในการก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับอ าเภอ ควรให้มีการตั้งเป็นหน่วยงานอย่างเป็นทางการเป็น
หน่วยงานหลักในพ้ืนที่ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด มีบุคลากรเป็นของตนเอง เพ่ือที่จะได้ด าเนินการใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินการอย่างแท้จริง และมีความต่อเนื่อง 
  (2) การด าเนินการในขั้นตอนการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง หรือ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ ควรให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่เป็นผู้
เสนอ หรือให้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการในขั้นตอนดังกล่าว เพื่อที่จะได้แผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับพ้ืนที่ ที่สะท้อนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและสอดคล้องกับ
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมาย 
  (3) ควรให้มีมาตรการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ อย่างเข้มงวดและจริงจัง ต่อ
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ า โดยการเพ่ิมบทลงโทษให้หนักขึ้น และควรให้มีการแก้ไข
กฎหมายเพ่ือให้เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ มีกฎหมายคุ้มครองเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือลดเงื่อนไขในการด าเนินการ 
  (4) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กับภาคประชาชนในพ้ืนที่ ให้ได้รับรู้ถึงมาตรการและ
แนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด และควรมีมาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัย 
พร้อมทั้งควรก าหนดให้มีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการต่างๆให้กับภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือที่จะได้เป็นขวัญก าลังใจให้กับภาคประชาชน อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้กับ
การมีส่วนร่วมในภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหา 
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  (5) หน่วยงานในระดับสูงหรือผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย ควรให้ความส าคัญใน
การจัดสรรบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ในการด าเนินงานด้านยาเสพติด เพราะในการด าเนินงานใน
ด้านต่างๆหากขาดทรัพยากรในการบริหารจัดการ ก็จะท าให้การด าเนินการไม่ประสบความส าเร็จตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง หรือแผนปฏิบัติการที่ได้ก าหนดไว้ 
 5.3.2.ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ 
  (1) ในการด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอจาก
การศึกษาที่พบว่าในการด าเนินการภายในหมู่บ้านหรือชุมชนไม่ดีรับความร่วมมือจากภาคประชาชน
ประกอบกับการขาดบุคคลากรในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอ าเภอ จึงควรให้มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการภายในหมู่บ้านโดยให้ประชาชนที่มีจิตอาสาในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรมชัดเจน มีการออกค าสั่งการ
จัดตั้งชุดปฏิบัติการภายในหมู่บ้าน มีการให้อ านาจหน้าที่ในการให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดและเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ในภาคส่วนของประชาชนให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  (2) เมื่อมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการภายในหมู่บ้านแล้วก็ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ิม
ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ ให้ได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย วิธีปฏิบัติในการด าเนินการ 
เมื่อผู้ได้รับการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมในทุกขั้นตอน และได้รับค าสั่งให้เป็นชุดปฏิบัติการประจ า
หมู่บ้านแล้ว แล้วจึงเสนอชื่อขอให้นายอ าเภอออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนและใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน
ภายในเขตพ้ืนที่ของอ าเภอเพ่ือเป็นการป้องกันตัว 
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ภาคผนวก ก 
 
ผลการวิจัยภาคสนาม  
 
 การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ทอง ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่
แน่นอน คือสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด โดยเนื้อหาของค าถามครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา และ ผลการศึกษาเป็นการน าการบรรยายเรียงล าดับตามข้อค าถามในแบบ
สัมภาษณ์และการตอบค าถามของผู้ให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ 
 
ประเด็นในการสัมภาษณ์และผู้ให้ข้อมูล  
 ประเด็นการสัมภาษณ์ 
 1. กระบวนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นอย่างไร 
 2. ท่านคิดว่าแนวทาง ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด       มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่หรือไม่อย่างไร 
 3. ท่านคิดว่าการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประสบ
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการตามนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติที่ส าคัญอะไรบ้าง 
 4. ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดมีวิธีการ หรือแนวทางในการแก้ไขอย่างไรบ้าง 
 5. ท่านมีข้อเสนอแนะหรือแนวทางอย่างไรบ้างในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค
เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ดีขึ้นได้ 
 ผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1  นายลิขิต  ทองนาท ต าแหน่ง นายอ าเภอโพธิ์ทอง (ผู้อ านวยการศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ทอง)  
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 พันต ารวจโทพงศธร  เล็กน้อย ต าแหน่ง สารวัตรป้องกันปราบปราม
สถานต ารวจภูธร โพธิ์ทอง 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4  นายไพริน  ถนอมกิจ ต าแหน่ง ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอ
โพธิ์ทอง 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5  นางเฉลา  เจริญศิลป์ ต าแหน่ง ก านันต าบลบางเจ้าฉ่า อ าเภอโพธิ์ทอง 
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 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6  นายไตรรัตน์ พุ่มขจร ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต าบลบางเจ้าฉ่า 
อ าเภอโพธิ์ทอง 
 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  
 ค าถามข้อที่ 1 กระบวนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดเป็นอย่างไร 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 นายลิขิต  ทองนาท ได้แสดงความคิดเห็นว่า การด าเนินการของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ เป็นรูปแบบของศูนย์ปฏิบัติการเป็นการน า
แผนปฏิบัติการของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทองมาด าเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ของอ าเภอโดยเป็นการบูรณาการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ มีค าสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
อ าเภออย่างชัดเจน มีการก ากับดูแลมีการประชุมมีการก าหนดเป้าหมาย และรายงานผลการ
ด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 พันต ารวจโทพงศธร  เล็กน้อย ได้แสดงความคิดเห็นว่า การด าเนินการ
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจภายใต้ค าสั่งของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอนั้น จะ
เน้นการป้องกันและปราบปรามเป็นหลักมีการด าเนินการหาข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดในพ้ืนที่ ตั้งจุดตรวจ 
จุดสกัด ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติด และติดตามขยายผล มีการจัดรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในพ้ืนที่ 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 นายไพริน  ถนอมกิจ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ปฏิบัติการตามข้อสั่งการ
ของผู้อ านวยการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามของอ าเภอโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองเจ้าหน้าที่ต ารวจในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ก ากับดูแลให้
ค าปรึกษาเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับปัญหาจากผู้ค้ายาเสพติดในพ้ืนที่ จัดประชุมประชาคมติดตามหา
เบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่  
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 นางเฉลา  เจริญศิลป์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ด าเนินการตามข้อสั่งการ
ชองศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คอยตรวจสอบหาเบาะแสเกี่ยวกับปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนที่ จัดชุดปฏิบัติการเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดภายในพื้นที่ 
  ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 นายไตรรัตน์  พุ่มขจร ได้แสดงความคิดเห็นว่า ให้ความร่วมมือกับส่วน
ราชการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดประชุม
ประชาคมในหมู่บ้านเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ติดตามเบาะแสยาเสพติดในพ้ืนที่ ติดตามให้การ
ช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการบ าบัดยาเสพติด 
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 ค าถามข้อที่ 2 ท่านคิดว่าแนวทาง ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หรือไม่
อย่างไร 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 นายลิขิต  ทองนาท ได้แสดงความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมในด้าน             
การด าเนินการเนื่องจากเป็นการที่ให้ส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภายใต้การด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด เป็นรูปแบบของการด าเนินการโดยการบูรณาการทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 พันต ารวจโทพงศธร  เล็กน้อย ได้แสดงความคิดเห็นว่า ค่อนข้างจะมี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เพราะทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาไม่ใช่เพียงแค่หน่วยงานต ารวจเพียงฝ่ายเดียวที่ด าเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
รวมทั้งยังมีกระบวนการติดตามให้การช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการบ าบัดยาเสพติดอย่างมีระบบภายใต้
แผนงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 นายไพริน  ถนอมกิจ ได้แสดงความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นการปฏิบัติการภายใต้การก ากับดูแล
ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีการสั่งการอย่างเป็นระบบท าให้ได้รับความ
ร่วมมือจากหลายหน่วยงานในพ้ืนที่ มีการก าหนดขั้นตอนในการท างานอย่างชัดเจนในแต่ละภารกิจ
ของหน่วยงาน 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 นางเฉลา  เจริญศิลป์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ค่อนข้างจะมีความ
เหมาะสมเพราะ มีการประเมินสถานการณ์ในแต่ละพ้ืนที่มีรูปแบบการด าเนินการชัดเจน มีการบูรณา
การจากหน่วยงานในหลายๆ ฝ่ายเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 นายไตรรัตน์  พุ่มขจร ได้แสดงความคิดเห็นว่า ขั้นตอนและแนวทางใน
การปฏิบัติการของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีความเหมาะสมดี เนื่องจากการด าเนินการ
ภายใต้การก ากับดูแลของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ท าให้การแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างมีระบบชัดเจนมีการให้ทางภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
  ค าถามข้อที่ 3 ท่านคิดว่าการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ประสบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการตามนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติที่
ส าคัญอะไรบ้าง 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 นายลิขิต  ทองนาท ได้แสดงความคิดเห็นว่า เนื่องจากเป็นการก าหนด
นโยบายมาจากส่วนกลาง จึงท าให้ไม่สามารถก าหนดแผนในการปฏิบัติการให้สอดคล้องกับปัญหาใน
พ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันตามนโยบายของแต่ละพ้ืนที่ การก าหนดนโยบายจากส่วนกลางทั้งภาครัฐ 
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ชุมชน และในแต่ละหน่วยงานของรัฐ การรับทราบนโยบายไม่ตรงกัน  เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาไม่
ชัดเจนท าให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาไม่ประสบความส าเร็จตามนโยบายเท่าที่ควร 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 พันต ารวจโทพงศธร  เล็กน้อย ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในการ
ปราบปรามยาเสพติดควรมีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการให้ชัดเจน กฎหมายควรมีความ
เด็ดขาดเพราะในการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายยังคงให้โอกาสต่อผู้กระท าความผิด  
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 นายไพริน  ถนอมกิจ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ประชาชนยังคงไม่ให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐเท่าที่ควร เนื่องจากยังคงคิดว่าภาคส่วนราชการยังไม่ให้ความส าคัญ
ต่อปัญหายาเสพติดอย่างจิงจัง ยังคงคิดว่าการปฏิบัติการยังคงเป็นแบบขอไปที เพราะยังไม่เข้าใจใน
ระบบการท างาน บางส่วนยังคงคิดว่ายังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 นางเฉลา  เจริญศิลป์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ประชาชนในพ้ืนที่ยังคง
ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่าที่ควรยังคงคิดว่าปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องที่ไกลตัว และ
บางส่วนคิดว่าหากน าตัวเข้าไปยุ่งแล้วจะท าให้ได้รับความเดือดร้อน 
  ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 นายไตรรัตน์  พุ่มขจร ได้แสดงความคิดเห็นว่า ราษฎรในพ้ืนที่ยังไม่
กล้าที่จะให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงของปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะราษฎรที่มีครอบครัวที่มีปัญหา
เกี่ยวกับยาเสพติดยังคงปิดบังข้อเท็จจริงของปัญหาเพราะเกรงว่าหน่วยงานของรัฐจะเข้าไปด าเนินการ
กับบุคคลในครอบครัวของตัวเองหรือเครือญาติ เนื่องจากยังไม่เข้าใจในกระบวนการช่วยเหลือจาก
หน่วยงานของรัฐ  
 ค าถามข้อที่ 4 ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีวิธีการ หรือแนวทางในการแก้ไขอย่างไรบ้าง 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 นายลิขิต  ทองนาท ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในการก าหนดนโยบายใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่การก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการ ควรให้หน่วยงานระดับพ้ืนที่
เป็นผู้ก าหนดเป้าหมายหรือแผนการในการปฏิบัติเพ่ือที่จะให้สอดคล้องต่อสภาพของปัญหายาเสพติด
ในพ้ืนที่และเพ่ือที่จะเป็นการแกไขปัญหาได้ตรงจุด 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 พันต ารวจโทพงศธร  เล็กน้อย ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในการก าหนด
แนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติดควรตั้งหลักเกณฑ์ การก าหนดโทษให้เด็ดขาดชัดเจน เช่น
การปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. 108 เป็นการให้โอกาสต่อผู้กระท าความผิดในการปฏิบัติ ผู้กระท าความผิด
ส่วนมากจะขอเข้ารับการบ าบัดตามตามค าสั่งนี้เพ่ือทีจะไม่ถูกด าเนินคดี 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 นายไพริน  ถนอมกิจ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนให้ได้รับความเข้าใจในแนวทางการด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด และหน่วยงานของรัฐให้เข้าใจอย่างชัดเจน 
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 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 นางเฉลา  เจริญศิลป์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรให้ชุมชมเข้ามามี
บทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนแต่ละชุมชนกันเองโดยอาจจะให้มีค่าตอบแทนเพ่ือเป็น
แรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 นายไตรรัตน์  พุ่มขจร ได้แสดงความคิดเห็นว่า ต้องจัดให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนมากขึ้น ให้บทบาทของภาคประชาชนโดยการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมโดยแทรกความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและขั้นตอนการด าเนินการศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพ่ือที่จะได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
 ค าถามข้อที่ 5 ท่านมีข้อเสนอแนะหรือแนวทางอย่างไรบ้างในการปรับปรุง แก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค เพื่อพัฒนาการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ให้ดีขึ้นได้ 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 นายลิขิต  ทองนาท ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในการก าหนดนโยบาย
การด าเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจากส่วนกลางควรค านึงถึงบทบาทของแต่ละพ้ืนที่อย่าง
จริงจัง โดยมีขั้นตอนการด าเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้กระท าความผิด เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่ด้านการป้องกันปราบปรามและการบ าบัดและมีการก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการที่ชัดเจนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนที่และควรก าหนดให้มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านยาเสพติดในพ้ืนที่อย่างชัดเจน  
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 พันต ารวจโทพงศธร  เล็กน้อย ได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรมีการ
ก าหนดเพ่ิมบทลงโทษต่อผู้ที่กระท าความผิดเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดให้มากขึ้นควรมีการออก
กฎหมายให้อ านาจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่นการปิดล้อมตรวจค้น 
โดยไม่ต้องรอหมายศาลอย่างชัดเจนเพราะอาจจะท าให้ไม่ทันต่อสถานการณ์  

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 นายไพริน  ถนอมกิจ ได้แสดงความคิดเห็นว่า หน่วยงานในพ้ืนที่ เช่น 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ควรเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชนอย่างจริงจังเนื่องจากมีงบประมาณทรัพยากรที่ค่อนข้างพร้อม 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 นางเฉลา  เจริญศิลป์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรมีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับเครือข่ายภาคประชาชนที่ร่วมเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด หรือ
ประชาชนที่ให้เบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดโดยอาจมีการให้ค าตอบแทนหรือรางวัลเพ่ือเป็นแรงจู งใจใน
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
  ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 นายไตรรัตน์  พุ่มขจร ได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรมีการฝึกอบรมให้
ความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของประชาชนในชุมชนให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและ
กระบวนการในการแก้ไขปัญหา  
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ค าสั่งอ าเภอโพธิ์ทอง 
ที ่228 /2557 

เรื่อง  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ  (ศป.ปส.อ.)   
........................................................ 

 ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 165/2557 ลงวันที่ 18  ตุลาคม 2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์
อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เพ่ือท าหน้าที่เป็นองค์กรระดับชาติในการ
อ านวยการและน านโยบายยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมและศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง (ศพส.จ.อท.) ได้
แจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ (ศพส.อ.) ด าเนินการปรับปรุงค าสั่งให้เป็น
ปัจจุบัน และแก้ไขชื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ (ศป.ปส.อ.) นั้น 
 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ทอง 
(ศป.ปส.อ.โพธิ์ทอง) ขึ้นโดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 องค์ประกอบ 

1. นายอ าเภอโพธิ์ทอง     ผู้อ านวยการ 
2. ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  รองผู้อ านวยการ 
3. ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรโพธิ์ทอง   รองผู้อ านวยการ 
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารสังกัดกองร้อยรักษาความสงบ ที่ 1 กรรมการ 

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค ์
5. สาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ทอง    กรรมการ 
6. พัฒนาการอ าเภอโพธิ์ทอง    กรรมการ 
7. สารวัตรใหญ่สถานีต ารวจภูธรร ามะสัก   กรรมการ 
8. สัสดีอ าเภอโพธิ์ทอง     กรรมการ 
9. ปศุสัตว์อ าเภอโพธิ์ทอง    กรรมการ 
10. เกษตรอ าเภอโพธิ์ทอง     กรรมการ 
11. ประมองอ าเภอโพธิ์ทอง    กรรมการ 
12. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ   กรรมการ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอโพธิ์ทอง   
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13.  ท้องถิ่นอ าเภอโพธิ์ทอง    กรรมการ 
14.  สรรพากรพ้ืนที่สาขาอ าเภอโพธิ์ทอง   กรรมการ 
15.  ที่ดินอ าเภอโพธิ์ทอง     กรรมการ 
16.  นายกองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง  กรรมการ 
17.  ก านัน ทุกต าบล     กรรมการ 
18. ปลัดอ าเภอ ทุกท่าน     กรรมการ 
19. ปลัดอ าเภอฝ่ายความมั่นคง    กรรมการ/เลขานุการ 
20. สารวัตรป้องกันปรามปรามสถานีต ารวจภูธรโพธิ์ทอง    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. เจ้าหน้าที่ปกครอง ทุกคน    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 อ านาจหน้าที่ 

1. น านโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดจากศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ 

2. จัดท าแผนการปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ 
3. อ านวยการ สั่งการ เร่งรัด ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ (ศป.ปส.อ.) และศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศป.ปส.อปท.) 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อย่าง บูรณาการและเหมาะสม 

5. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ค าปรึกษาแนะน า ก ากับดูแล และตรวจสอบการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 

6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้อ านวยการฯ มอบหมาย 
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งบประมาณในการด าเนินการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทองปี 2559 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

1 กิจกรรมขับเคลื่อนชมรม to be number one         
  ในระดับอ าเภอ 7 อ าเภอ เมือง -       35,000  

    วิเศษชัยชาญ -       35,000  

    โพธิ์ทอง -       35,000  
    ป่าโมก -       25,000  

    ไชโย -       25,000  

    แสวงหา -       25,000  
    สามโก ้ -       20,000  

2 การค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดเพ่ือน าเข้าบ าบัด เมือง -       20,000  
    วิเศษชัยชาญ -       20,000  

    โพธิ์ทอง -       20,000  

    ป่าโมก -       20,000  
    ไชโย -       20,000  

    แสวงหา -       20,000  

    สามโก ้ -       20,000  
3 กิจกรรมการจัดระเบียบสังคม เมือง -       36,000  

    วิเศษชัยชาญ -       36,000  
    โพธิ์ทอง -       36,000  

    ป่าโมก -       36,000  

    ไชโย -       36,000  
    แสวงหา -       36,000  

    สามโก ้ -       36,000  

4 การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง(หมู่บ้านแพร่
ระบาดรุนแรง) 

เมือง 13 ม/ช     260,000  
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ  

    วิเศษชัยชาญ 6 ม/ช     120,000  
    โพธิ์ทอง 5 ม/ช     100,000  

    ป่าโมก 5 ม/ช     100,000  

    ไชโย 6 ม/ช     120,000  
    แสวงหา 5 ม/ช     100,000  

    สามโก ้ 11 ม/ช     220,000  

  รวมทั้งสิ้น      1,612,000  
 

งบที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนง.ป.ป.ส. 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการ เป้าหมาย  งบประมาณ  

1 โครงการติดตามผู้ผ่านการบ าบัด ศป.ปส.อ.ทุกอ าเภอ 1,145 คน 458,000 
2 โครงการประชารัฐร่วมใจฯ วิเศษชัยชาญ 5 ม/ช 101,200 

    โพธิ์ทอง 5 ม/ช 101,200 

  รวมทั้งสิ้น         660,400  
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ อมฤต  สุวานิช 
วันเดือนปีเกิด 6  ตุลาคม  2525   
ต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ที่ท าการปกครอง        

อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง   
ประสบการณ์ท างาน 2555 ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ที่ท าการ

ปกครอง อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


