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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการน าแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565 ไปปฏิบัติในพ้ืนที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 ศึกษา
ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางในการพัฒนากระบวนการน าแผนปฏิบัติการฯ ไปปฏิบัติในพื้นที่ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ใช้กลไกศูนย์
อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่แบบบูรณาการใน
แนวราบ (Horizontal Management) ลักษณะพ้ืนที่-พันธกิจ-การมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างความเป็นหุ้นส่วน
ในระดับจังหวัด ปัญหาที่เกิดขึ้นแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1.ด้านนโยบาย โดยการเมืองมีผลต่อความต่อเนื่องและ
ความชัดเจนของตัวแผนปฏิบัติการฯ 2.ด้านกระบวนการด าเนินงาน ที่ไม่เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง 
และ 3.ด้านบุคลากร ที่ยังไม่เข้าใจนโยบายที่ก าหนดขึ้น และขาดการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ส าหรับ
แนวทางการพัฒนา พบว่า ผู้ก าหนดนโยบายต้องวางแผนอย่างมีขั้นตอน ประเมินความเหมาะสม และ
ตัดสินใจก าหนดแผนฯ ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง พัฒนาระบบการจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วมโดยให้
จังหวัดเป็นศูนย์กลางการจัดท าแผนฯ และงบประมาณ ผลักดันการด าเนินงานในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  
อีกทั้งพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง สร้างจุดร่วมและแรงจูงใจ
ในการท างาน เพ่ือให้การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ค าส าคัญ: แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด; การน านโยบายไปปฏิบัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
* บทความน้ีเรยีงเรยีงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การน าแผนปฏิบตัิการดา้นป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ พ.ศ. 2563–2565 ไปปฏิบตัิ: 
กรณีศึกษาส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ ภาค 1  
** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
 จากรายงาน World Drug Report 2019 ของส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) พบว่าในปี ค.ศ. 2017  
มีผู้ใช้ยาเสพติดทั่วโลก ประมาณ 271 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ของประชากรโลก โดยพ้ืนที่
สามเหลี่ยมทองค าแหล่งถือเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่ส าคัญของโลก (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด, 2564, หน้า 16) ท าให้ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาการขยายตัวของการผลิตยา
เสพติด เกิดการลักลอบน าเข้ายาเสพติดรุนแรงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ทั้งในด้านความถี่ และ
ปริมาณ เหตุปัจจัยมาจากเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติพยายามขยายตลาดยาเสพติดไปนอก
ภูมิภาคมากขึ้น จึงมีการลักลอบล าเลียงผ่านไทยมากขึ้น ทั้งไอซ์ คีตามีน เฮโรอีน และกัญชา เพ่ือส่ง
ต่อไปยังประเทศที่สามจนราคายาเสพติดมีแนวโน้มลดลง เกิดการกระตุ้นการใช้ในกลุ่มผู้เสพมากขึ้น 
ขณะที่พฤติกรรมของกลุ่มผู้เสพจะมีการเพ่ิมปริมาณการเสพต่อครั้ งมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการเกิด
อาการทางจิตเวชได้ การค้ายาเสพติดมีรูปแบบผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น การโอนเงินค่ายาเสพติด
ผ่านทาง Mobile Application ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เสริมให้การค้ายาเสพติดออนไลน์ขยายวงออกไปได้
มากข้ึน ด้วยเหตุนี้ปัญหายาเสพติดจึงมิใช่เป็นปัญหาระดับประเทศ หากแต่เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่
แต่ละประเทศต่างมุ่งแก้ไขปัญหานี้ให้หมดสิ้นไป ยาเสพติดก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรมนุษย์ เกิด
อาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดการท าลายพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสมองของเยาวชนและ
แรงงานที่จะเป็นพลังของประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องการความรู้และ
พลังปัญญาเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศ ดังนั้นปัญหายาเสพติดจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงความปลอดภัยของชาติและสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น
แนวคิดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงต้องมีการปรับฐานคิดให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัติ และนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ตามหลังฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีการการพัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ  

ส าหรับประเทศไทยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรก ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรม  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ม.ป.ป.) ซึ่งปัญหายาเสพติดถูกจัดอยู่ใน
ปัญหาด้านความม่ันคงที่ต้องได้รับการแก้ไขในระดับส าคัญเร่งด่วนในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีกระทบต่อความมั่นคง ส่วนการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ แนวทางและปราบปรามยาเสพติด โดยได้ก าหนด
เป้าหมายการด าเนินการต่อปัญหายาเสพติดในปี พ.ศ. 2563 - 2565 ระดับความส าเร็จของการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 และในปี พ.ศ. 2566 – 2580 ระดับ
ความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2564, หน้า 1) 
 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงเป็นประเด็นปัญหาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคงที่เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย 
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และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่มิใช่ภาครัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน เพื่ออ านวยประโยชน์ต่อ
การด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่
ก าหนด “ความมั่นคงแบบองค์รวม” เป็นแนวคิดใหม่เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย สงบเรียบร้อยในทุกระดับ (ชาติ สังคม ชุมชน มนุษย์) และทุกมิติการพัฒนา  
(คน เครื่องมือ เทคโนโลยี ฐานข้อมูลขนาดใหญ่) สามารถรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบควบคู่กับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ 
ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ปัญหาความไม่สงบในบางพ้ืนที่ และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต เช่น ปัญหาที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผัน ปัญหาการแข่งขัน
ทางการค้าและการย้ายถิ่นของทุนข้ามชาติ ผ่านการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยมี
เป้าหมายส าคัญในภาพรวมระยะ 20 ปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 

 ส านักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกลางในการก าหนดยุทธศาสตร์ และแผนการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด โดยมีกลไกการประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างสอดคล้องกัน  
เน้นแนวคิดการแก้ปัญหายาเสพติดทั้งระบบ ตั้งแต่ ต้นทาง–กลางทาง–ปลายทาง โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน แก้ปัญหาในเชิงพ้ืนที่โดยก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคีที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล แก้ปัญหา
แบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ ครบวงจร สร้างความสมดุลของยุทธศาสตร์ทั้งด้านการลดอุปสงค์ยาเสพติด
และการลดอุปทานยาเสพติด และเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพโดยก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ดังนั้นจึงมีการก าหนดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพ่ือเป็น
กรอบในการบริหารจัดการในประสานการปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และก ากับติดตามการประเมินผล
ภาพรวมของประเทศ โดยการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแปลงแผนฯ เพ่ือ
รองรับนโยบายและเชื่อมโยงการด าเนินการในแต่ละเป้าหมายอย่างเป็นระบบ แผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563-2565 ประกอบด้วย 5 มาตรการ คือ ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันยาเสพติด การบ าบัดรักษายาเสพติด 
และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ รวม 9 แนวทาง 26 แผนงาน 71 โครงการส าคัญ (ส านักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2564, หน้า 26) เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม และความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ” และเป็นแผนชี้น าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดระดับ
ปัญหาของการแก้ไขปัญหาได้ 
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรส่วนยุทธศาสตร์และอ านวยการของส านักงานป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด ภาค 1 (ส านักงาน ปปส.ภาค 1) ซึ่งรับผิดชอบพ้ืนที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วย ชัยนาท นนทบุรี 
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี และอ่างทอง จึงมีความสนใจที่จะ
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ศึกษากระบวนการน าแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565  
ไปปฏิบัติในพ้ืนที่ ปปส.ภาค 1 ว่ามีการบริหารจัดการเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน
หรือไม่ ตลอดจนศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน เพ่ือน าผล
การศึกษามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของ ส านักงาน ปปส.ภาค 1 ต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการน าแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563–2565 
ไปปฏิบัติในพ้ืนที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1  
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน าแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
พ.ศ. 2563–2565 ไปปฏิบัติในพ้ืนที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการน าแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563–2565 ไปปฏิบัติในพ้ืนที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ภาค 1 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การวิจัยเอกสาร รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

รายงานการวิจัย รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง แผนปฏิบัติการ 
เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 2. การวิจัยสนาม โดยสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบมีโครงสร้าง ซึ่งก าหนดค าถามที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างแน่นอนตายตัวใช้ค าถามเดียวกัน (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2564ก, หน้า 61)  
 

ประชากรและผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนด ดังนี้ 
1. ประชากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 

 2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่มีบทบาทในการน าแผนปฏิบัติการด้านป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ ในส านักงาน ปปส. ภาค 1 จ านวน 10 คน ได้แก่ 
  - ผู้อ านวยการส านักงาน ปปส. ภาค 1  จ านวน 1 คน 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  จ านวน 2 คน 
- นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ   จ านวน 1 คน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  จ านวน 3 คน 
- นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ    จ านวน 2 คน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   จ านวน 1 คน 

ในการวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยน าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์ 
มาแยกประเด็นแต่ละประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความ
แตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน จากนั้นน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวคิด 
ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล
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ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ เพ่ือสรุปผลการวิจัยการน าแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด พ.ศ. 2563–2565 ไปปฏิบัติ รวมทั้งหาแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการน า
แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565 ไปปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ กรณีศึกษาส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 โดยใช้การน าเสนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

ผลการวิจัย 
จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้ 
1. กระบวนการน าแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565 

ไปปฏิบัติในพื้นที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 มีดังนี้ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563-2565 ถูกก าหนดขึ้นโดยมติ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
ประสานการปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และติดตามประเมินผลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตัวแผนได้
ก าหนดมาตรการต่างๆได้ครอบคลุมทุกความเชื่อมโยงระหว่างแผนแต่ละระดับ ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ด้านความมั่นคง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี และประเด็นเร่งด่วนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตาม
นัยยะของมติคณะรัฐมนตรี โดยแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565 
ประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ 2) มาตรการปราบปราม
และบังคับใช้กฎหมาย 3) มาตรการป้องกันยาเสพติด 4) มาตรการบ าบัดรักษายาเสพติด และ  
5) มาตรการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ โดยกระบวนการแปลงนโยบายของรัฐบาลแต่ละโครงการ 
จะจัดท าเป็นโครงการระดับท้องถิ่นโดยปรับแต่งโครงการและการน าไปปฏิบัติให้เหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมและลักษณะขององค์การของตน ส านักงาน ปปส. ภาค 1 ในฐานะหน่วยงานอ านวยการ
และประสาน จะด าเนินการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติผ่านกลไกต่างๆ ทั้งระดับนโยบาย (Agenda) 
ระดับภารกิจ (Function) และระดับพื้นที่ (Area) โดยอาศัยโครงสร้างแผนงานบูรณาการผ่านศูนย์
อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่แบบบูรณาการ
อย่างเป็นระบบ เป็นลักษณะบริหารจัดการในแนวราบ (Horizontal Management) ที่ใช้การบูรณาการ
การท างานของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ในลักษณะ พื้นที่- พันธกิจ - การมีส่วนร่วม (Area -Functional -
Participation) ในทุกขั้นตอนของการท างาน เพ่ือสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการพัฒนา(Partnerships) 
ในระดับจังหวัด ตลอดจนเพ่ือสร้างการท างานในลักษณะเครือข่าย (Networking) เป็นระบบบริหาร
จัดการที่อยู่ภายใต้กรอบของบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และโครงสร้างการจัดระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน โดยพ้ืนที่ภาค 1 นั้นจะด าเนินการตามมาตการหลัก 4 มาตรการ ได้แก ่
1) มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือท าลายหรือลดทอนศักยภาพโครงข่ายการค้ายาเสพติด
ทุกระดับ ให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งได้จากการบูรณาการการข่าว 
การสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางไซเบอร์ และการสืบสวนทางการเงิน เพ่ือขยายผลการสืบสวน
ให้สามารถเชื่อมโยงโครงสร้างการค้า เครือข่ายนักค้า และสามารถวิเคราะห์ให้เห็นช่องทางการจัดการต่อ



6 

ขบวนการค้ายาเสพติด 2) มาตรการป้องกันยาเสพติด โดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย (ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ) ให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัยและวิถี
ชีวิต และจัดการพ้ืนที่ให้มีศักยภาพในการลดอุปสงค์ยาเสพติด ทั้งในด้านการขจัดปัจจัยลบ และด้านการ
เพ่ิมปัจจัยบวก โดยให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมเชิงบวก 
การจัดระเบียบสังคม และการเสริมสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย เน้นความมีส่วนร่วมของกลไกในพ้ืนที่ให้มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือและเฝ้าระวังปัญหาอย่างต่อเนื่อง 3) มาตรการบ าบัดรักษายาเสพติด ด าเนินการให้มีความ
ยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทและระดับความรุนแรงของผู้ป่วยยาเสพติดแต่ละราย โดยสร้างแรงจูงใจให้
ผู้ป่วยเกิดความสมัครใจเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟู พร้อมบูรณาการร่วมกันในการดูแลสนับสนุน
ช่วยเหลือทางสังคม เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวและกลับไปอยู่ร่วมกับสังคมได้เป็นปกติสุข  และ  
4) มาตรการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ประสาน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ให้เกิดพลังและเอกภาพในการด าเนินงาน โดยบูรณาการแผน
งบประมาณมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ จัดกลไกขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ทั้งในเชิงพ้ืนที่และในเชิงมาตรการ  
ใช้ต าบลเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศจะให้
ความส าคัญกับการพัฒนาและขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการตาม
แนวชายแดน ซึ่งพ้ืนที่ภาค 1 นั้นไม่มีพ้ืนที่อยู่เขตชายแดน จึงไม่ได้ด าเนินการในมาตรการนี้ 

 2. ปัญหาและอุปสรรคในการน าแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. 2563 – 2565 ไปปฏิบัติในพื้นที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 ดังนี้ 

1) ปัญหาเชิงนโยบาย คือ แผนปฏิบัติการยาเสพติดประจ าปี/เป้าหมายด าเนินงานของ 
แต่ละภารกิจ (Function) รวมถึงงบประมาณท่ีจะได้รับการจัดสรรลงพ้ืนที่ค่อนข้างล่าช้า ส่งผลถึงการ
จัดท าแผนปฏิบัติการฯระดับจังหวัดเกิดความล่าช้า และขาดความชัดเจนตามไปด้วย 

2) การเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายและบริหารจัดการนโยบาย ส่งผลให้
แผนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง ส่งผลให้การก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

3) งานด้านยาเสพติดมีลักษณะเป็นภาพใหญ่ ผูกพันหลายมิติ เกี่ยวข้องกับหลาย
หน่วยงาน การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลาย
หน่วยงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยจะมีภารกิจหลัก นโยบายเฉพาะ และงบประมาณ
ตามโครงการที่แต่ละหน่วยก าหนด ส่งผลให้หน่วยงานระดับพ้ืนที่ในสังกัดต้องด าเนินงานตามนโยบาย
ต้นสังกัดก่อน ซึ่งบางโครงการ/กิจกรรม ไม่ตรงกับแผนจังหวัด และไม่เป็นไปตามแนวทางการจัดตั้ง 
ศอ.ปส. ในแต่ละระดับ ไม่บูรณาการท างานร่วมกันอย่างแท้จริง ส่งผลต่อการท างานซ้ าซ้อน และ
สิ้นเปลืองทรัพยากร 

4) บริบทของพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความร่วมมือของภาคประชาชนในการด าเนินงาน 
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจท าให้หลายคนมองปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องรอง 

5) บุคลากรผู้ปฏิบัติขาดองค์ความรู้ กรอบคิดในการวิเคราะห์ปัญหา ความรู้ด้านกฎหมาย  
การติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์บุคคล/องค์กร และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของ
แผนปฏิบัติการฯ ท าให้ยากต่อการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เกิดความสับสนในการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
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6) การรายงานผลเชิงปริมาณ ไม่ตอบเชิงคุณภาพ ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และไม่
สามารถประเมินสถานการณ์ปัญหาการด าเนินงานในพื้นที่ได้เท่าท่ีควร  

7) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ท าให้ไม่มี 
การเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมชี้แจงการจัดท าแผนงาน ประกอบกับความเข้าใจ ความชัดเจนใน
การสื่อสาร และสั่งการของ ศอ.ปส.จ.กับหน่วยงานในจังหวัด ท าให้ส่วนราชการที่ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน และไม่ได้ส่งแผนงานมายัง ศอ.ปส.จ. เพ่ือบูรณาการแผนงาน/โครงการด้าน 
ยาเสพติดของจังหวัด จึงท าให้ไม่สามารถทราบแผนงาน และงบประมาณในการขับเคลื่อนงานได้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อการวิเคราะห์ความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 

 3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการน าแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565 ไปปฏิบัติในพื้นที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1  
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1) จัดโครงสร้างการบริหารจัดการให้มีความเหมาะสม ลดความซ้ าซ้อน บูรณาการ
ประสานเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทแผนยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติดกับทุกแผนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่
ระดับชาติถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2)  ผลักดันให้มีการบูรณาการแบบองค์รวม ให้เกิดความคล่องตัว เหมาะสม และ
ตรวจสอบได้ สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วม
ตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับชาติ โดยมีจังหวัดเป็นศูนย์กลางการจัดท าแผนปฏิบัติการ และการจัดท า
งบประมาณท่ีสอดคล้องกับวงเงินงบประมาณในแต่ละแหล่ง 

3) ให้มีการก าหนดบทบาทหน่วยงานและภาคีเครือข่ายทุกระดับในการขับเคลื่อนแผน
ไปสู่การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีแนวทางด าเนินการของแต่ละภาคส่วนอย่าง
ชัดเจน อีกท้ังควรมีการปรับแผนปฏิบัติการ/งบประมาณ โดยทบทวนแผนการด าเนินงานทุก 6 เดือน 
และใช้ข้อมูลจากพ้ืนที่ด าเนินงาน วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น สังเคราะห์ปัญหา ความ
ต้องการ ผลกระทบ และน าข้อมูลมาก าหนดเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา เพ่ือให้แผนมีความ
ยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 4) ควรสร้างทัศนคติการมองปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องควรช่วยกัน พร้อมทั้ง
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
พัฒนากลไกของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการท างาน เน้นการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และต าบล ในทุกมาตรการ โดยต้องสร้างจุดร่วมและ
แรงจูงใจให้หน่วยงานในระดับจังหวัดให้ความส าคัญในเป้าหมายเดียวกัน 
 5) พัฒนาระบบรายงานผลด้านยาเสพติดทุกระบบให้มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนการ
บริหารจัดการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6) เสริมสร้าง และพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฯ และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีองค์ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น การฝึกอบรม 
การสรุปบทเรียน องค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติได้รับ
ทราบ เป็นต้น 
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7) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถบ่งชี้สถานการณ์ปัญหายาเสพติด เพ่ือน าไปสู่
การใช้ประโยชน์ในการก าหนดมาตรการและเป้าหมายการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. กระบวนการน าแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565 
ไปปฏิบัติในพื้นที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 ดังนี้ 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565 เป็นแผนระดับ
ที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในการขับเคลื่อนงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด มีประเด็นที่น ามาอภิปราย โดยวิเคราะห์กระบวนการก าหนดนโยบายในเชิงระบบได้ว่าแผนดังกล่าว
เกิดขึ้นจากกระบวนการนโยบายสาธารณะ 6 ขั้นตอนของ Robert Eyestone (อ้างถึงใน วีณา  
พึงวิวัฒน์นิกุล, 2563, หน้า 37-38) ประกอบด้วย ปัญหาทั่วไป ปัญหาของสังคม ประเด็นปัญหาทาง
สังคม ข้อเสนอของสังคม ซึ่ง 4 ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการที่น าเข้าสู่กระบวนการตัดสินนโยบายของรัฐ 
ในขั้นตอนที่ 5 นั่นก็คือ ข้อเสนอของรัฐบาล ซึ่งจัดอยู่ในการตัดสินนโยบายของรัฐเมื่อผ่านกระบวนการ
ต่างๆ แล้ว โดยผลจะออกมาในรูปนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์ เป็นต้น โดยนโยบายสาธารณะนี้เป็นไป
ในรูปแบบที่เกิดขึ้นจากแกนน าที่เป็นภาครัฐ (Top down) มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายแทน
ประชาชน ส าหรับแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อรองรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน
กระบวนการยุติธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม สร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และลดความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบให้กับบุคคล ชุมชน และสังคม และใช้
เป็นกรอบในการบริหารจัดการ ประสานการปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และก ากับติดตามประเมินผล 
ส าหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส านักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีหน้าที่ในการน านโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติเพ่ือให้นโยบายน าไปปฏิบัติ
ได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ ผ่านการเชื่อมโยงต่อเนื่องของกระบวนการนโยบายตามล าดับ ตั้งแต่
ขั้นตอนปัจจัยกระตุ้นต่อไปยังการพัฒนานโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติโดยอาศัยจุดเชื่อมโยง
เป็นตัวประสานปัจจัยความซับซ้อน ก าหนดแผนงานรองรับนโยบาย เพ่ือให้การแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติเป็นไปได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565 (ส านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 
2564, หน้า 26-28) อันประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ 2) 
มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 3) มาตรการป้องกันยาเสพติด 4) มาตรการบ าบัดรักษายา
เสพติด และ 5) มาตรการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ รวม 9 แนวทาง 26 แผนงาน 71 โครงการส าคัญ 
ส าหรับกระบวนการแปลงแผนปฏิบัติการฯ แต่ละโครงการทั้งระดับนโยบาย (Agenda) ระดับภารกิจ 
(Function) และระดับพ้ืนที่ (Area) จะด าเนินการขับเคลื่อนผ่านกลไกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์
อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่แบบบูรณา



9 

การอย่างเป็นระบบ เป็นลักษณะบริหารจัดการในแนวราบ (Horizontal Management) ที่ใช้การบูร
ณาการการท างานของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ในลักษณะ พ้ืนที่- พันธกิจ - การมีส่วนร่วม (Area -
Functional -Participation: A-F-P) ในทุกขั้นตอนของการท างาน เพ่ือสร้างความเป็นหุ้นส่วน
ทางการพัฒนา (Partnerships) ในระดับจังหวัด ตลอดจนเพ่ือสร้างการท างานในลักษณะเครือข่าย 
(Networking) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติของ Paul Berman (อ้างถึงใน เฉลิม
พล ศรีหงส์, 2563ข, หน้า 14-16) ที่ได้เสนอขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค คือการ
ใช้กลไกระดับท้องถิ่นของแต่ละพ้ืนที่ที่อาจจะมีความแตกต่างกันในหลายลักษณะปรับแต่งโครงการมี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตน ภายใต้กรอบการด าเนินงานที่เป็นทิศทางเดียวกับแผนปฏิบัติ
การที่วางไว้ เพ่ือท าให้ปัญหายาเสพติดลดระดับจนไม่เป็นผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ น าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยเน้นการด าเนินการแก้ไขปัญหา “แบบองค์รวม” 
มีการแก้ไขปัญหาด้านอ่ืนๆ ควบคู่กันเพ่ือผลส าเร็จของปัญหาปลายเหตุ นั่นคือ ยาเสพติด สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วาสนา อาจสาลิกรณ์ (2561) ศึกษาเรื่อง การน านโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้หลัก 
PODSCROB มาอธิบายกระบวนการน านโยบายการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดไปปฏิบัติให้ประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการบุคลากร ก ากับ
งาน ประสานงาน รายงาน งบประมาณ ซึ่งนโยบายที่ก าหนดจากรัฐบาลหรือส่วนกลาง ท าให้การ
ท างานสามารถเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยการท างานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาค
ส่วน ท าให้การจัดท าแผนมีความชัดเจนเป็นไปตามขั้นตอน อีกทั้งการตีความตามกรอบแผนส่งผลให้
บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประสานงานก็มีผลต่อความรวดเร็วในการด าเนินงาน 
ทั้งนี้การรายงานและการก ากับงานก็ควรเป็นไปตามระบบขั้นตอนจากส่วนกลาง ซึ่งท าให้เกิดเอกภาพ
ในการจัดการ ท าให้การบริหารจัดการเป็นไปตามกรอบการท างาน ขั้นตอน กระบวนการของนโยบาย
ตามความเป็นจริง สามารถด าเนินการแก้ไขหรือรับทราบในกระบวนการที่ไม่ชัดเจนใน ขั้นตอนที่ท าให้
เกิดปัญหาในการรายงานผลสัมฤทธิ์ได้ และล าดับสุดท้ายในการใช้งบประมาณ ที่ได้มีการบัญญัติไว้ใน
กฎหมายเฉพาะ ท าให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดและการบริหารจัดการร่วมกันกับส่วนกลาง
ได้เป็นอย่างดีในการรายงานผลงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ของนโยบายยาเสพติด  

 2. ปัญหาและอุปสรรคในการน าแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
พ.ศ. 2563 – 2565 ไปปฏิบัติในพื้นที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 

2.1 ด้านนโยบาย ได้แก่ การเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการก าหนดนโยบายและ
บริหารจัดการนโยบาย ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามความถนัดของรัฐมนตรีแต่ละยุค ส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย จนขาดความต่อเนื่อง อีกทั้งการก าหนดพ้ืนที่ เป้าหมายบางพ้ืนที่ ไม่สะท้อน
สถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่อย่างแท้จริง เนื่องจากสภาพปัญหายาเสพติดมีความเป็นพลวัต ในแต่ละ
ช่วงเวลาจะมีความหนาแน่นหนักเบาแตกต่างกัน ส่งผลต่อความชัดเจนของแผนปฏิบัติการฯ  
ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ , 2555)  
ที่อธิบายว่า ความชัดเจนของนโยบาย ถือเป็นรากฐานส าคัญของความมุ่งหมายของนโยบาย ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งวัตถุประสงค์ และมาตรการในการปฏิบัติ ซึ่งความชัดเจนของ 
วัตถุประสงค์และมาตรการ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การระบุสภาพปัญหานโยบายอย่าง
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ครอบคลุมและครบถ้วน การก าหนดผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ผลกระทบ การประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินการ สิ่งเหล่านี้ต่างมีบทบาทส าคัญเพ่ือส่งเสริม
การน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ   

2.2 ปัญหาด้านกระบวนการด าเนินงาน เนื่องจากงานด้านยาเสพติดนั้นเป็นงานที่ผูกพัน
หลายมิติ เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยจะมีภารกิจหลัก นโยบาย
เฉพาะ และงบประมาณตามโครงการที่แต่ละหน่วยก าหนด ส่งผลให้หน่วยงานระดับพ้ืนที่ในสังกัดต้อง
ด าเนินงานตามนโยบายต้นสังกัดก่อน ซึ่งบางโครงการ/กิจกรรม ไม่ตรงกับแผนจังหวัด และไม่เป็นไป
ตามแนวทางการจัดตั้ง ศอ.ปส. ในแต่ละระดับ จึงส่งผลให้หน่วยงานต่างท างานในหน้างานของตนเป็น
หลัก ไม่เกิดการบูรณาการท างานร่วมกันอย่างแท้จริง ส่งผลต่อการท างานซ้ าซ้อน และสิ้นเปลือง
ทรัพยากรได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันภัทร โคตรสิงห์ (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การน า
นโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ พบว่า ความรวมมือในการด าเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ 
ทัศนคติของผูปฏิบัติงานในหนวยงานมีผลต่อใหนโยบายเป็นไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น 

2.3 ปัญหาด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติบางส่วนยังไม่เข้าใจนโยบายที่ก าหนดขึ้น เจ้าหน้าที่ที่
ท างานด้านยาเสพติดขาดการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง บางส่วนขาดองค์ความรู้ กรอบคิดในการ
วิเคราะห์ปัญหา ความรู้ด้านกฎหมาย การติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์บุคคล/องค์กร 
และองค์ความรู้ด้านแผน ท าให้ยากต่อการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ อีกท้ังมาตรการสร้างแรงจูงใจ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดยังไม่ค่อยชัดเจน ส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

จากปัญหาและอุปสรรคในการน าแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 
2563 – 2565 ไปปฏิบัติข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ ระพีพันธ์ โพนทอง, พรนภา เตียสุธิกุล และ 
ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร (2559) ท าการศึกษาเรื่อง ผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ไปปฏิบัติในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี โดยศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านนโยบาย ประกอบด้วย วัตถุประสงค์
ของนโยบายที่ชัดเจน การน านโยบายไปปฏิบัติและการติดตามและประเมินผลได้ 2) ด้านการบริหาร
องค์การ ประกอบด้วย ขั้นตอนในการด าเนินงาน ภาวะผู้น า บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ การ
สื่อสาร และแรงจูงใจ และ 3) ด้านความร่วมมือ ประกอบด้วย ความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ความ
ร่วมมือจากหน่วยงานเอกชน และความร่วมมือจากประชาชน ซึ่งจาก 3 ด้านนี้ พบว่า ความร่วมมือจาก
ประชาชนความร่วมมือจากหน่วยงานเอกชน ภาวะผู้น า และมีวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ชัดเจน มีผลต่อ
การน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในพ้ืนที่ 

 3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการน าแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565 ไปปฏิบัติในพื้นที่ส านักงานป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดภาค 1 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 ด้านนโยบาย: จัดโครงสร้างการบริหารจัดการให้มีความเหมาะสม ลดความซ้ าซ้อน บูรณา
การประสานเชื่อมโยงระหว่างแผนแต่ละระดับ พร้อมทั้งสร้างความพร้อมในการผลักดันแผน ทั้ง 3 
ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ให้มีความเข้าใจและน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์แต่ละด้าน เป้าประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ก าหนด พร้อมทั้งให้มีการ
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ประเมินผลการด าเนินงานในระยะครึ่งแผน เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม และพัฒนา
แผนในระยะต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Abbass F. (อ้างถึงใน วรางคณา ผลประเสริฐ, ม.ป.ป.) 
ที่ว่ากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ 2) การ
ก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และ 4) การรักษา การควบคุมกลยุทธ์ โดย
กระบวนการทั้ง 4 นี้ เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน และสามารถย้อนกลับมาประเมินและปรับเปลี่ยน
ภายในแต่ละกระบวนการ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงไป การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารอย่างมีระบบที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้ก าหนด
นโยบายและอาศัยการวางแผนอย่างมีขั้นตอน โดยผ่านการตัดสินใจและการประเมินแล้วว่าเหมาะสม
กับองค์การและสามารถน าาไปปฏิบัติได้จริง อันจะน าความส าเร็จมาสู่องค์การได้ 

3.2 ด้านกระบวนการด าเนินงาน: ผลักดันให้มีการบูรณาการแบบองค์รวม พัฒนาระบบ
การจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับชาติ โดยมีจังหวัดเป็นศูนย์กลางการจัดท า
แผนปฏิบัติการฯ และการจัดท างบประมาณที่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณในแต่ละแหล่ง  ให้เกิด
การท างานแบบบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง เพ่ือประสานผลักดันการแปลง
นโยบายด้านยาเสพติดและแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติให้  
บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนโดยเร็วที่สุด อีกทั้งต้องก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานและภาคีเครือข่ายทุกระดับในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน เน้นการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และต าบล ในทุกมาตรการ  เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารของ Henri Fayol (อ้างถึงใน ธาดา รัชกิจ, 2562) 
ซึ่งได้เสนอทฤษฎี POCCC บนพ้ืนฐาน 5 ปัจจัย คือ 1.Planning (การวางแผน) 2.Organizing (การจัดการ
องค์กร) 3.Commanding (การสั่งการ) 4.Coordination (การประสานงาน) และ 5.Controlling (การควบคุม) 
ส าหรับการจัดการองค์การในสภาวะที่ต้องใช้คนจ านวนมากในการท างานให้ส าเร็จลุล่วง 
  3.3 ปัญหาด้านบุคลากร: ควรสร้างทัศนคติการมองปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พัฒนากลไก
ของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการท างาน โดยต้องสร้างจุดร่วมและ
แรงจูงใจให้หน่วยงานในระดับจังหวัดให้ความส าคัญในเป้าหมายเดียวกัน อีกทั้งให้มีการเสริมสร้าง 
และพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฯ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีองค์
ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับแนวคิดของ Marquardt and 
Reynolds (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2564ข, หน้า 98-100) อธิบายว่า การพัฒนาองค์การให้ไปสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ เพ่ือจะท าให้องค์การสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ให้กับองค์การได้นั้น ต้องมีการสร้างบรรยากาศในองค์การที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิก เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นอิสระและต่อเนื่อง เป็นองค์การที่เอาใจ
ใส่ต่อความเป็นมนุษย์ เคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการท างาน มีการท างานร่วมกันเป็นทีมและเครือข่ายจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ ท าให้กลายเป็นพลังร่วมในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยสมาชิกต้องร่วมมือกัน 
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แบ่งปันความรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน และสมาชิกมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์การมุ่งหวังที่จะ
ให้ทุกคนร่วมกันท าให้เกิดเป็นรูปธรรม เน้นให้เกิดการเรียนรู้ตามความต้องการร่วมกันขององค์การ 

จากแนวทางในการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 
– 2565 ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 7s โดยมีปัจจัยที่ส าคัญ 7 
ประการ (วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2564, หน้า 166-167) นับตั้งแต่ก าหนดกลยุทธ์ ปรับปรุงโครงสร้าง จัด
ระบบงาน การปรับปรุงงานให้ง่ายขั้นตอนสั้น ท าให้เกิดการท างานที่สะดวด รวดเร็ว ทันสมัย และ
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2550) เรื่อง การน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบ
ความส าเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ แหล่งที่มาของนโยบาย ความชัดเจนของ นโยบาย การ
สนับสนุนนโยบาย ความซับซ้อนในการบริหารงาน สิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติ และการจัดสรรทรัพยากร หาก
นโยบายที่ก าหนดขึ้นมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน หน่วยงานหรือองค์การในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน า
นโยบายไปปฏิบัติจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการน านโยบายไปปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
 1. ควรเชื่อมโยงกับนโยบายที่เคยด าเนินการมาแล้วประสบผลส าเร็จ โดยประเมินผลการ
ด าเนินการของนโยบายเป็นฐานการวิเคราะห์ อ้างอิงข้อมูลสถิติและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน
บูรณาการทีเ่ป็นผู้ปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ และก าหนดนโยบายให้ชัดเจน ต่อเนื่อง  
 2. ควรเน้นด าเนินการมาตรการป้องกันยาเสพติด สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มากขึ้น โดย
แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบเงินอุดหนุนให้เหมาะกับสภาพปัญหาและนโยบาย เช่น การบ าบัดโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (CBTx) ซึ่งปัจจุบันในระเบียบไม่ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการสนับสนุน เป็นต้น 
อีกท้ัง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ยังเป็นการด าเนินการในลักษณะ
ภาพรวม เช่น การอบรม และชี้แจง เพ่ือให้ผู้น าชุมชนไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้น าบางชุมชน
ไม่ได้ด าเนินการให้ครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลต่อความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง และกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
 3. ควรเน้นมาตรการด้านการพัฒนาตัวบุคคล เช่น การให้ความส าคัญกับการสร้างศักยภาพ 
และคุณภาพชีวิตของคน เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพภายใต้แวดล้อมทางสังคม โดย
เริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมของพ่อแม่ก่อน ในการเลี้ยงดู และการให้การศึกษาซึ่งนับเป็น
กระบวนการที่สร้างคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ส่งผลให้แผนบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 4. ควรเปลี่ยนแปลงการให้ขวัญก าลังใจเป็นการบรรจุรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดใน
ก าลังพลการปฏิบัติงานในกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ซึ่งงานยา
เสพติดเป็นหนึ่งในงานความม่ันคง และข้อดีของการบรรจุเป็นก าลังพลของ กอ.รมน. จะเป็นแรงจูงใจ
ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดอยากเข้ามาท างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากขึ้น เนื่องจาก
จะได้รับวันทวีคูณตาม พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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 1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ด้วย 
 2. ควรศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ และขยายขอบเขตการ
วิจัยไปยังหน่วยงานบูรณาการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  
 3. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ทุกภาค
ส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือจากหน่วยงานเอกชน และความร่วมมือจากประชาชน 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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