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บทคัดย่อ 

งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำอ ำนำจหน้ำที่ กระบวนกำรปฏิบัติงำน ปัญหำอุปสรรค แนว
ทำงแก้ไขปัญหำอุปสรรค และแนวทำงเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรด้ำนกำรยึด
อำยัดทรัพย์สินคดียำเสพติด ของส ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด โดยเป็นวิจัยเชิงคุณภำพ ใช้วิธีวิจัยเอกสำรและวิจัยสนำมจำกกำร
สัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ จ ำนวน 10 คน ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1. ส ำนักตรวจสอบ
ทรัพย์สินคดียำเสพติด มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินคดียำเสพติดตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
2. กระบวนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ประกอบด้วย กำรสั่งตรวจสอบและยึดอำยัดทรัพย์สิน กำรจัดท ำ
ส ำนวนคด ีกำรบริหำรจัดกำรเก็บรักษำทรัพย์สิน กำรพิจำรณำวินิจฉัยทรัพย์สิน กำรยื่นค ำร้องขอให้ศำล
สั่งริบทรัพย์สิน และกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่ศำลสั่งริบ 3. ปัญหำอุปสรรคที่พบคือ ด้ำนกฎหมำย 
ที่ไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ ด้ำนกำรขำดแคลนบุคลำกร ด้ำนทักษะควำมรู้ และด้ำนทัศนคติ
แรงจูงใจ 4. แนวทำงแก้ไขปัญหำอุปสรรค มีดังนี้ 1) แก้ไขปรับปรุงกฎหมำยใหส้อดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน 
2) จัดสรรบุคลำกรให้เหมำะสมกับงำนและกระจำยงำนอย่ำงเป็นธรรม 3) จัดอบรมพัฒนำองค์ควำมรู้
เสริมทักษะ 4) สร้ำงควำมเข้ำใจถึงทัศนคติที่ถูกต้อง สร้ำงแรงจูงใจ และขวัญก ำลังใจ 5. แนวทำงเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน มีดังนี้ 1) ปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำยให้มีควำมทันสมัย 2) พิจำรณำ
อัตรำก ำลังเพ่ิมเติม และเหมำะสมกับงำน 3) เพ่ิมพูนทักษะ โดยจัดอบรมสัมมนำ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
4) สร้ำงทัศนคติดี และเพ่ิมค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำน 

 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร; ยึดอำยัดทรัพย์สิน; ส ำนักตรวจสอบทรัพย์สิน

คดียำเสพติด 
 
 
 
 
 
                                                           

* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง ประสิทธภิาพการปฏบิัตงิานของบุคลากรดา้นการยดึอายัดทรัพยส์ิน
คดียาเสพติดของส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
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บทน า 

สถำนกำรณ์ยำเสพติดภำยในประเทศ เป็นปัญหำส ำคัญที่ท ำลำยควำมม่ันคงทำง 
ด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริเวณพ้ืนที่สำมเหลี่ยม
ทองค ำ เป็นแหล่งผลิตยำเสพติดที่ส ำคัญของโลก จำกรำยงำนของส ำนักงำนป้องกันยำเสพติดและ
ปรำบปรำมอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำติ (United Nations Office on Drugs and Crime : 
UNODC, 2020) พบว่ำภูมิภำคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงทศวรรษท่ีผ่ำนมำ 
เป็นตลำดเมทแอมเฟตำมีน หรือยำบ้ำ ที่มีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น ปัจจุบัน
ไทยเผชิญกับปัญหำภำวกำรณ์ขยำยตัวของกำรผลิตยำเสพติดในพ้ืนที่สำมเหลี่ยมทองค ำ ส่งผลให้ 
กำรลักลอบน ำเข้ำยำเสพติดรุนแรงอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมำ อีกท้ังไทยยังคงถูกใช้
เป็นเส้นทำงล ำเลียงยำเสพติดและเป็นปลำยทำงส ำคัญของขบวนกำรค้ำยำเสพติด โดยผู้ผลิตเน้น 
กำรเพ่ิมปริมำณกำรผลิตจ ำนวนมำก เพ่ือกระตุ้นควำมต้องกำรของผู้เสพ ประกอบกับรำคำยำเสพติด
ที่ถูกลงท ำให้กลุ่มผู้เสพสำมำรถเข้ำถึงยำเสพติดได้ง่ำยขึ้น รวมทั้งกำรขยำยตัวของกำรค้ำยำเสพติด
ออนไลน์ควบคู่กับกำรส่งยำเสพติดทำงพัสดุไปรษณีย์ เป็นปัจจัยส ำคัญท่ีท ำให้ปัญหำกำรค้ำยำเสพติด
รำยย่อย และกำรแพร่ระบำดยำเสพติดขยำยวงกว้ำงได้อย่ำงรวดเร็ว  

รัฐบำลได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำย โดยให้ควำมส ำคัญต่อปัญหำยำเสพติดและกำรแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดเป็นอย่ำงมำก ภำยใต้นโยบำยหลักด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคง ควำมปลอดภัย และควำมสงบสุข
ของประเทศ อีกทั้งก ำหนดให้กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดเป็นนโยบำยเร่งด่วน โดยด ำเนินกำรตั้งแต่ ต้นทำง 
กลำงทำง และปลำยทำง ให้บังเกิดผลอย่ำงชัดเจน เป็นไปตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน
ควำมมั่นคง ที่จะลดปัญหำยำเสพติดให้ได้ผลอย่ำงมีนัยส ำคัญ แม้จะมีนโยบำยสนับสนุนให้หน่วยงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน รวมทั้งประชำชน มีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำม 
ยำเสพติด และมีกำรปรำบปรำมยำเสพติดอย่ำงเข้มงวดและจริงจังก็ตำม แต่กำรแพร่ระบำดของ 
ยำเสพติดก็มิได้ลดลง เนื่องจำกนักค้ำยำเสพติดมีวิธีกำรและเทคนิคใหม่ ๆ ในกำรหลบเลี่ยงกำรจับกุม 
รวมทั้งมีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรค้ำยำเสพติดเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่จับกุมได้ยำกยิ่งขึ้น  

เมื่อด ำเนินกำรจับกุมผู้ต้องหำได้แล้วจะเข้ำสู่กระบวนกำรตรวจสอบเพื่อยึดอำยัดทรัพย์สินที่
เกี่ยวเนื่องกับกำรกระท ำควำมผิด ดังนั้น บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรยึดอำยัดทรัพย์สินคดียำเสพติด 
จึงเป็นผู้ที่มีส่วนส ำคัญในกำรยึดอำยัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกำรกระท ำควำมผิด และเชื่อมโยงไปถึง
กำรได้มำของทรัพย์สิน ให้ได้รับบทลงโทษตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ อีกทั้งต้องปฏิบัติงำนให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของกำรค้ำยำเสพติด ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จำก
สถำนกำรณด์ังกล่ำว ท ำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษำเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรด้ำนกำร
ยึดอำยัดทรัพย์สินคดียำเสพติด มีอ ำนำจหน้ำที่ กระบวนกำรปฏิบัติงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำอุปสรรค และมแีนวทำงในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรด้ำนกำรยึด
อำยัดทรัพย์สินคดียำเสพติดอย่ำงไร เพ่ือให้กำรยึดอำยัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกำรกระท ำควำมผิด
เกี่ยวกับยำเสพติด มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นเกิดประโยชน์สูงสดุแก่ทำงรำชกำร และประเทศตอ่ไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
กำรศึกษำวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยใช้กำรวิจัยเอกสำร และกำรวิจัยสนำม โดย

ผู้วิจัยลงพ้ืนที่สัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ด้วยกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงหรือกำรสัมภำษณ์แบบ
เป็นทำงกำร จ ำนวน 10 คน ซึ่งพิจำรณำจำกบุคลำกรทีเ่กี่ยวข้องกับกำรยึดอำยัดทรัพย์สินคดี 
ยำเสพติด ประกอบด้วย นักสืบสวนสอบสวนเชี่ยวชำญ จ ำนวน 1 คน นักสืบสวนสอบสวนช ำนำญกำร
พิเศษ จ ำนวน 1 คนนักสืบสวนสอบสวนช ำนำญกำร จ ำนวน 4 คน นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติกำร 
จ ำนวน 2 คน เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน 1 คน และเจ้ำหน้ำที่จัดกำรทรัพย์สิน  
จ ำนวน 1 คน 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย โดยผู้วิจัยได้สรปุผลกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ ดังนี้  

1. อ านาจหน้าที่ ของส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด  
อ ำนำจหน้ำที่ ของส ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด มีดังนี้ 

1) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินตำมที่พระรำชบัญญัติมำตรกำรในกำรปรำบปรำม
ผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด พ.ศ. 2534 ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักตรวจสอบ
ทรัพย์สินคดียำเสพติด และด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สิน หรือคณะอนุกรรมกำร 
ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สินแต่งตั้งมอบหมำย 

2) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สิน  
และคณะอนุกรรมกำรที่คณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สินแต่งตั้ง ในกำรพิจารณาวินจิฉัยผลการตรวจสอบ
ทรัพย์สินของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

3) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ทรัพย์สินในคดีท่ีมีควำมยุ่งยำก ซับซ้อน  
ที่ต้องใช้ประสบกำรณ์ และควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ทรัพย์สิน โดยมุ่งเน้นงำนคุณภำพให้สอดคล้องกับ
คดีท่ีมีลักษณะเครือข่ำยรำยส ำคัญ เพ่ือประโยชน์ในกำรยึดอำยัดทรัพย์สิน 

4) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรก ำกับ ควบคุม และกลั่นกรองกำรตรวจสอบทรัพย์สิน 
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกเลขำธิกำร ป.ป.ส. หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สิน 

5) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรกองทุนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด  
ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สิน และคณะอนุกรรมกำรกองทุนป้องกันและปรำบปรำม
ยำเสพติดก ำหนด เมื่อศำลพิพำกษำว่ำเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ 
ยำเสพติด ทรัพย์สินนั้นจะถูกริบตกเป็นของกองทุนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 

6) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินตำมที่พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด  
พ.ศ. 2550 ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด ในกำรสืบสวน
สอบสวน วิธีพิจำรณำคดีในศำลชั้นต้น ศำลอุทธรณ์และฎีกำ ตลอดจนกำรบังคับโทษปรับ 

7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องกับคดียำเสพติด 
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2. กระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการยึดอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด  
ของส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด  

กระบวนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรด้ำนกำรยึดอำยัดทรัพย์สินคดียำเสพติด ของส ำนัก
ตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด มีดังนี้  

1) ขั้นตอนเสนอเลขำธิกำรสั่งตรวจสอบและยึดอำยัดทรัพย์สิน และมอบหมำย
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร เริ่มต้นจำกเมื่อเกิดกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด เช่น กำรผลิต 
น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำยซึ่งยำเสพติด และรวมถึงกำรสมคบ สนับสนุน 
ช่วยเหลือ หรือพยำยำมกระท ำควำมผิดด้วย โดยเจ้ำพนักงำน ป.ป.ส./ชุดจับกุม ด ำเนินกำรจับกุม
ผู้ต้องหำหรือผู้มีทรัพย์สินเกี่ยวเนื่องกับกำรกระท ำควำมผิด ส่งบันทึกกำรจับกุม กำรตรวจยึดทรัพย์สิน
มำยังส ำนักงำน ป.ป.ส. จำกนั้นก็ท ำกำรกลั่นกรองตรวจสอบคดี พิจำรณำข้อกล่ำวหำ และทรัพย์สินที่
เจ้ำหน้ำที่ผู้จับกุมท ำกำรตรวจยึดมำได้ เมื่อพิจำรณำแล้วพบว่ำมีเหตุอันควรสงสัยว่ำทรัพย์สินของ
ผู้ต้องหำ เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด ก็ให้ท ำกำรจัดท ำค ำสั่งให้
ตรวจสอบทรัพย์สินของผู้นัน้ ค ำสั่งให้ยึดหรืออำยัดทรัพย์สินไวช้ั่วครำว เพ่ือตรวจสอบ พร้อมทั้งมอบหมำย
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพ่ือพิจำรณำคดีต่อไป 

2) ขั้นตอนกำรตรวจสอบ ยึดอำยัดทรัพย์สินของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ท่ีได้รับ
มอบหมำย ให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบคดี โดยท ำกำรสอบปำกค ำผู้ต้องหำ หรือผู้มีทรัพย์สิน
เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหำ เพื่อจัดท ำส ำนวนคดีเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สินและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สินพิจำรณำยึดอำยัดทรัพย์สิน 

3) ขั้นตอนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่ยึดอำยัดระหว่ำงกำรตรวจสอบ  
โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ท ำกำรประเมินรำคำทรัพย์สินและส่งมอบทรัพย์สินพร้อมเอกสำรหลักฐำน 
ให้ส่วนบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน เพ่ือเก็บรักษำทรัพย์สินไว้ 

4) ขั้นตอนเสนอคณะอนุกรรมกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สิน
พิจำรณำวินิจฉัยผลกำรตรวจสอบทรัพย์สิน โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดท ำส ำนวนคดีเพ่ือเสนอต่อ 
ที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สินและคณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สินว่ำมีมติเห็นควร
ให้มีกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินตำมที่ได้มีค ำสั่งหรือไม่ เพื่อน ำไปสู่กำรจัดท ำค ำวินิจฉัยคดีและจัดท ำ
ค ำสั่งคณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สินให้ยึดอำยัดหรือไม่ยึดอำยัดทรัพย์สินตำมมติ 

5) ขั้นตอนกำรยื่นค ำร้องขอให้ศำลสั่งริบทรัพย์สินที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทรัพย์สินวินิจฉัยว่ำเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด ส ำนักตรวจสอบ
ทรัพย์สินด ำเนินกำรส่งส ำนวนคดีที่ได้รับกำรวินิจฉัยแล้ว ไปยังพนักงำนอัยกำร เพ่ือด าเนินการตาม
กระบวนการที่กฎหมายก าหนดในชั้นศำล  

6) ขั้นตอนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่ศำลสั่งริบตกเป็นของกองทุน เมื่อพนักงำน
อัยกำรยื่นค ำร้องขอให้ศำลสั่งริบทรัพย์สินที่เหน็ว่ำเกีย่วเนื่องกับกำรกระท ำควำมผิดเกีย่วกบัยำเสพติด 
และศำลไต่สวนทรัพย์สินที่พนักงำนอัยกำรยื่นค ำร้อง ว่ำเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกำรกระท ำควำมผิด
เกี่ยวกับยำเสพติด ทรัพย์สินนั้นจะถูกริบตกเป็นของกองทุนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด หรือสั่ง
คืนทรัพย์สินให้กับเจ้ำของ กรณีท่ีเจ้ำของทรัพย์สินสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำตนเป็นเจ้ำของที่แท้จริงและ 
ได้ทรัพย์สินนั้นมำโดยสุจริต ไมม่ีควำมเกี่ยวเนื่องกับกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด 
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3. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการยึดอายัดทรัพย์สิน 
คดียาเสพติด ของส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด 

ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรด้ำนกำรยึดอำยัดทรัพย์สินคดียำเสพติด 
ของส ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด มีดังนี้  

1) ปัญหำอุปสรรคด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติด ที่ไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ในยุคสมัยปัจจุบัน เนื่องจำกกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับยำเสพติดในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำร
อยู่ตลอดเวลำ ท ำให้กำรด ำเนินกำรตรวจสอบทรัพย์สินท ำได้ยำกข้ึน 

2) ปัญหำอุปสรรคด้ำนกำรขำดแคลนบุคลำกร เนื่องจำกบุคลำกรมีจ ำนวนน้อย  
เมื่อเทียบกับปริมำณงำนด้ำนกำรยึดอำยัดทรัพย์สินคดียำเสพติดที่เพ่ิมข้ึน ท ำให้ไม่สอดคล้องกับ
บุคลำกรที่มีอยู่ และบุคลำกรยังมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในงำนด้ำนอ่ืน ๆ อีกด้วยท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ
ในกำรปฏิบัติงำน 

3) ปัญหำอุปสรรคด้ำนทักษะ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในเรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับ 
ยำเสพติดและกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งปัจจุบันมีกำรใช้เทคโนโลยีในกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
ยำเสพติดที่หลำกหลำย ท ำให้กำรตรวจสอบทรัพย์สินยำกขึ้น และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 
ของบุคลำกรมีน้อย 

4) ปัญหำด้ำนทัศนคติของบุคลำกร บำงคนยังมีทัศนคติในกำรปฏิบัติงำนเชิงลบ 
ซึ่งเก่ียวข้องกับขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน กำรขำดแรงจูงใจ บำงคนยังยึดติดกับแนวทำงรูปแบบ
เทคนิควิธีกำรเดิม ๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิธีกำรค้ำยำเสพติดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ 

4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการยึดอายัดทรัพย์สินคดียา
เสพติด ของส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด 

แนวทำงแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรด้ำนกำรยึดอำยัดทรัพย์สิน
คดียำเสพติด ของส ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด มีดังนี้  

1) ด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติด ที่ไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในยุคสมัย
ปัจจุบัน ควรแก้ไขโดยปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนตรวจสอบทรัพย์สินมีควำมคล่องตัว และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

2) ด้ำนบุคลำกร ควรมีกำรจัดสรรบุคลำกรให้มีควำมเหมำะสมกับปริมำณงำน 
ที่ต้องด ำเนินกำร สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ให้มีการก ากับดูแลงานได้และมีการกระจาย
ปริมาณงานอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ต้อง
รับผิดชอบงำนมำกเกินไป ซึ่งจะท ำให้งำนด้ำนกำรยึดอำยัดทรัพย์สินคดียำเสพติดออกมำมีคุณภำพ   

3) ด้ำนทักษะ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในเรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติด 
และกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ควรจัดอบรมพัฒนำองค์ควำมรู้ เสริมทักษะในการปฏิบัติงานในด้ำน 
กำรตรวจสอบทรัพย์สิน กำรยึดอำยัดทรัพย์สินคดียำเสพติดอย่ำงจริงจัง โดยใช้เทคโนโลยีหรือ
โปรแกรมท่ีทันสมัยในกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลกำรสืบสวนเพื่อขยำยผลในคดียำเสพติด  
ให้สอดคล้องก้ำวทันกับวิวัฒนำกำรขององค์กรอำชญำกรรมในปัจจุบัน  

4) ด้ำนทัศนคติของบุคลำกร ควรมีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจถึงทัศนคติที่ถูกต้อง 
ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมยำกล ำบำก ด้วยควำมรับผิดชอบสูง
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และมีความเสี่ยงภัย ควรมีกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนเพื่อส่วนรวม และสร้างขวัญก ำลังใจ 
ในกำรปฏิบัติงำน  

5. แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรดา้นการยึดอายัดทรัพย์สินคดียา
เสพติด ของส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด 

แนวทำงเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรด้ำนกำรยึดอำยัดทรัพย์สิน 
คดียำเสพติด ของส ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด มีดังนี้  

1) ปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำยให้มีควำมทันสมัยเท่ำทันต่อสถำนกำรณ์ 
สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร เพื่อให้กำรด ำเนินงำนตรวจสอบทรัพย์สินมีควำมคล่องตัว 
และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับตรวจสอบทรัพย์สิน  
ยึดหรืออำยัดทรัพย์สินคดียำเสพติด โดยให้อ ำนำจแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำน 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงเห็นควรพิจำรณำปรับแก้ไขกฎหมำยให้สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน 
ของบุคลำกร 

2) ควรพิจำรณำขออัตรำก ำลังเพ่ิมเติม และสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ เหมำะสม คัดเลือกบุคลำกรให้เหมำะสมกับงำน เพื่อประสิทธิภำพสูงสุดในกำรท ำงำน 

3) เพ่ิมพูนทักษะส ำหรับบุคลำกรด้ำนกำรยึดอำยัดทรัพย์สิน ด้วยกำรจัดอบรม 
สัมมนำ เพ่ือพัฒนำแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรด้ำนกำรยึด
อำยัดทรัพย์สินคดียำเสพติด อำจให้ผู้ที่มีควำมรู้ประสบกำรณ์เป็นพ่ีเลี้ยง เพ่ือให้ค ำปรึกษำและช่วย
แก้ไขปัญหำ 

4) สร้ำงทัศนคติดีในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรยึดอำยัดทรัพย์สิน สร้ำงแรงจูงใจ 
ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือส่วนรวม ปลูกจิตส ำนึกให้มีควำมรักสำมัคคี สำมำรถท ำงำนเป็นทีมได้ และ 
ให้ควำมช่วยเหลือปกป้องกันและกัน นอกจำกนี้แล้วเห็นควรพิจำรณำเงินเพ่ิม ส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษ หรือเพ่ิมเงินประจ ำต ำแหน่ง เพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 

อภิปรายผล 
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรด้ำนกำรยึดอำยัดทรัพย์สินคดียำเสพติด ของส ำนัก

ตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด มี
ประเด็นที่น ำมำอภิปรำย ดังนี้ 

 1. อ ำนำจหน้ำที่ ของส ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด พบว่ำ ส ำนักตรวจสอบทรัพย์สิน
คดียำเสพติด มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 1) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินตำมที่พระรำชบัญญัติมำตรกำรในกำร
ปรำบปรำมผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด พ.ศ. 2534 ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนัก
ตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด และด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สิน หรือ
คณะอนุกรรมกำรที่คณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สินแต่งตั้งมอบหมำย 2) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สิน และคณะอนุกรรมกำรที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทรัพย์สินแต่งตั้ง ในกำรพิจารณาวินิจฉัยผลการตรวจสอบทรัพย์สินของพนักงานเจ้าหน้าที่ 3) ด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ทรัพย์สินในคดีที่มีควำมยุ่งยำก ซับซ้อน ที่ต้องใช้ประสบกำรณ์ และควำมรู้ 
ในกำรวิเครำะห์ทรัพย์สิน โดยมุ่งเน้นงำนคุณภำพให้สอดคล้องกับคดีท่ีมีลักษณะเครือข่ำยรำยส ำคัญ 
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เพ่ือประโยชน์ในกำรยึดอำยัดทรัพย์สิน 4) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรก ำกับ ควบคุม และกลั่นกรองกำร
ตรวจสอบทรัพย์สินของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกเลขำธิกำร ป.ป.ส. หรือคณะกรรมกำร
ตรวจสอบทรัพย์สิน 5) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรกองทุนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด  
ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สิน และคณะอนุกรรมกำรกองทุนป้องกันและปรำบปรำม
ยำเสพติดก ำหนด เมื่อศำลพิพำกษำว่ำเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ 
ยำเสพติด ทรัพย์สินนั้นจะถูกริบตกเป็นของกองทุนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 6) ด ำเนินกำร
เกี่ยวกับทรัพย์สินตำมที่พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด พ.ศ. 2550 ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจ
หน้ำที่ของส ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด ในกำรสืบสวนสอบสวน วิธีพิจำรณำคดีในศำลชั้นต้น 
ศำลอุทธรณ์และฎีกำ ตลอดจนกำรบังคับโทษปรับ 7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนหรือสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับคดียำเสพติด สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ 
นำยปรเมษฐ์ โพนทอง ว่ำ ส ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติดนั้น มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 1. ท ำหน้ำที่
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตำมที่พระรำชบัญญัติมำตรกำรในกำรปรำบปรำมผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
ยำเสพติด พ.ศ. 2534 ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด และ
ตำมที่คณะกรรมกำรหรืออนุกรรมกำรมอบหมำย 2. ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร 
และคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สิน 3. ท ำหน้ำที่วิเครำะห์ทรัพย์สินในคดีท่ีมีควำมยุ่งยำก 
ซับซ้อน โดยเน้นงำนคุณภำพให้สอดคล้องกับคดีที่มีลักษณะเครือข่ำยรำยส ำคัญ 4. ท ำหน้ำทีก่ ำกับ 
ควบคุม และกลั่นกรองกำรตรวจสอบทรัพย์สินของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 5. ท ำหน้ำที่บริหำรงำนกองทุน
ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สิน และคณะอนุกรรมกำร
กองทุนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดก ำหนด 6. ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำวินิจฉัยคดี ตำม
พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด พ.ศ. 2550 7. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับคดียำเสพติด และสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ นำงสำว
สุธำทิพย์ พูนจันทร์ ว่ำ ส ำนักตรวจสอบทรัพย์สิน มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ตำมพระรำชบัญญัติมำตรกำรในกำรปรำบปรำมผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด พ.ศ. 2534 
ด ำเนินกำรพิจำรณำคดีที่มีค ำสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สิน ในชั้นของคณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สิน 
และคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สิน ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ทรัพย์สินในคดีที่มีควำม
ยุ่งยำก ซับซ้อนให้สอดคล้องกับคดีที่มีลักษณะเครือข่ำยรำยส ำคัญ ท ำหน้ำที่ก ำกับ ควบคุม และ
กลั่นกรองกำรตรวจสอบทรัพย์สินของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรกองทุน
ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ด ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินตำมพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดี 
ยำเสพติด พ.ศ. 2550 ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด และ
ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 

2. กระบวนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรด้ำนกำรยึดอำยัดทรัพย์สินคดียำเสพติด  
ของส ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด พบว่ำ มีกระบวนกำร ดังนี้ 1) ขั้นตอนเสนอเลขำธิกำร 
สั่งตรวจสอบและยึดอำยัดทรัพย์สิน และมอบหมำยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร 2) ขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบคดี กำรสอบปำกค ำผู้ต้องหำหรือผู้มีทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหำ 
เพ่ือจัดท ำส ำนวนคดีเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สินและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบทรัพย์สินให้พิจำรณำยึดอำยัดทรัพย์สิน 3) ขั้นตอนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่ยึดอำยัด
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ระหว่ำงกำรตรวจสอบ โดยประเมินรำคำทรัพย์สินและส่งมอบทรัพย์สินพร้อมเอกสำรหลักฐำนให้ส่วน
บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน เพ่ือเก็บรักษำทรัพย์สินไว้ 4) ขั้นตอนเสนอคณะอนุกรรมกำรและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบทรัพย์สินพิจำรณำวินิจฉัยผลกำรตรวจสอบทรัพย์สิน จัดท ำค ำวินิจฉัยคดีและจัดท ำค ำสั่ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สินให้ยึดอำยัดหรือไม่ยึดอำยัดทรัพย์สินตำมมต ิ5) ขั้นตอนกำรยื่น 
ค ำร้องขอให้ศำลสั่งริบทรัพย์สินที่คณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สินวินิจฉัยว่ำเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่อง
กับกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด โดยส่งส ำนวนคดีต่อไปยังพนักงำนอัยกำรเพ่ือด าเนินการ
ตามกระบวนการในชั้นศำล และ 6) ขั้นตอนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่ศำลสั่งริบตกเป็นของกองทุน 
เมื่อศำลพิจำรณำแล้วว่ำเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด ทรัพย์สิน
นั้นจะถูกริบตกเป็นของกองทุนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จำกกำร
สัมภำษณ์ นำงอัญชลี อินอ่ ำ ว่ำ กระบวนกำรด ำเนินกำรยึดอำยัดทรัพย์สิน เริ่มจำกกำรริบทรัพย์สิน 
ที่เก่ียวเนื่องกับกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด ตำมพระรำชบัญญัติมำตรกำรในกำรปรำบปรำม
ผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด พ.ศ. 2534 ซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นตอน 
กำรเสนอเลขำธิกำรสั่งตรวจสอบและยึดอำยัดทรัพย์สิน และมอบหมำยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร  
2. ขั้นตอนกำรตรวจสอบ ยึดอำยัดทรัพย์สินของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย 3. ขั้นตอน 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่ยึดอำยัดระหว่ำงกำรตรวจสอบ 4. ขั้นตอนเสนอคณะอนุกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สินพิจำรณำวินิจฉัยผลกำรตรวจสอบทรัพย์สินของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
5. ขั้นตอนกำรยื่นค ำร้องขอให้ศำลสั่งริบทรัพย์สินที่คณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สินวินิจฉัยว่ำเป็น
ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่อง 6. ขั้นตอนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่ศำลสั่งริบตกเป็นของกองทุน และ
สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ นำงสำวอำทรี ศกุนตะลักษณ์ ว่ำ กำรด ำเนินกำรยึดอำยัด
ทรัพย์สินโดยส ำนักงำน ป.ป.ส. นี้ เป็นกำรยึดหรืออำยัดเฉพำะทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดของผู้ต้องหำ ซึ่งเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติมำตรกำรในกำรปรำบปรำม
ผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด พ.ศ. 2534 ซึ่งมีกระบวนกำรด ำเนินกำรโดยสรุป ดังนี้ 1. จับกุม
หรือกล่ำวหำบุคคลว่ำได้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด 2. สั่งตรวจสอบและยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน
ของผู้ต้องหำที่มีเหตุสงสัยว่ำเกี่ยวเนื่องกับกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด 3. สั่งตรวจสอบและ
ยึดหรืออำยัดทรัพย์สินของบุคคลที่มีหลักฐำนเชื่อว่ำทรัพย์สินของบุคคลดังกล่ำวเกี่ยวเนื่องกับกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดของผู้ต้องหำ 4. จัดให้เจ้ำของทรัพย์สินตำมข้อ 2 หรือ 3 พิสูจน์ที่มำของ
ทรัพย์สิน 5. คณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สินวินิจฉัยทรัพย์สินตำมข้อมูลและเอกสำรหลักฐำน
ตลอดจนค ำชี้แจงของเจ้ำของทรัพย์สินตำมข้อ 4 และเสนอให้พนักงำนอัยกำรยื่นค ำร้องขอให้ศำล 
สั่งริบทรัพย์สินที่เห็นว่ำเกี่ยวเนื่องกับกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด หรือสั่งคืนทรัพย์สินให้กับ
เจ้ำของ 6. ศำลไต่สวนทรัพย์สินที่พนักงำนอัยกำรยื่นค ำร้อง และสั่งริบทรัพย์สินที่เห็นว่ำเกี่ยวเนื่องกับ
กำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด หรือสั่ง
คืนทรัพย์สินให้กับเจ้ำของ กรณีท่ีเจ้ำของทรัพย์สินสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำตนเป็นเจ้ำของที่แท้จริง  
ได้ทรัพย์สินนี้มำโดยสุจริต ไม่เกี่ยวเนื่องกับกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด 

3. ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรด้ำนกำรยึดอำยัดทรัพย์สินคดี 
ยำเสพติด ของส ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด พบว่ำ 1) ปัญหำอุปสรรคด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับ
ยำเสพติด ยังไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในปัจจุบัน เนื่องจำกกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับยำเสพติด
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ในปัจจุบันนั้นมีกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรให้ยำกต่อกำรจับกุมอยู่ตลอด ท ำให้กำรด ำเนินกำรตรวจสอบ
ทรัพย์สินท ำได้ยำกขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์นำยปรเมษฐ์ โพนทอง บำงตอนกล่ำว
ว่ำ แม้พระรำชบัญญัติมำตรกำรในกำรปรำบปรำมผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด พ.ศ. 2534  
จะให้อ ำนำจแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบทรัพย์สินไว้อย่ำงมำกมำย แต่ในกำรปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบทรัพย์สินนั้นต้องประสำนขอทรำบข้อมูลจำกหลำยหน่วยงำนทั้งหน่วยงำน
ภำครัฐและภำคเอกชน ซึ่งอำจจะต้องใช้เวลำนำนส่งผลให้ข้อมูลที่ขอเกิดควำมล่ำช้ำ 2) ปัญหำอุปสรรค
ด้ำนกำรขำดแคลนบุคลำกร เพรำะบุคลำกรมีจ ำนวนน้อย เมื่อเทียบกับปริมำณงำนด้ำนกำรยึดอำยัด
ทรัพย์สินคดียำเสพติดที่เพ่ิมขึ้นทุกวัน ท ำให้ไม่สอดคล้องกันระหว่ำงงำนกับคน สอดคล้องกับข้อมูล 
ที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์นำยชนินทร์ อินทรสุคนธ์ บำงตอนกล่ำวโดยสรุปว่ำ ในกำรลักลอบล ำเลียง 
ยำเสพติด ปัจจุบันมีวิธีกำรที่หลำกหลำยมำกขึ้นและมีผู้เกี่ยวข้องในกระบวนกำรหลำยคน ด ำเนินกำร
เป็นทอด ๆ ท ำให้ยำกต่อกำรจับกุมและขยำยผล ท ำให้มีขั้นตอนกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนนำนอำจ
ไม่ทนัต่อระยะเวลำในกำรด ำเนินคดีตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดในกำรยื่นฟ้องต่อศำลเพ่ือขอริบทรัพย์สิน 
ท ำให้ทรัพย์สินที่ยึดอำยัดได้มีมูลค่ำน้อยกว่ำมูลค่ำของยำเสพติดที่ยึดมำได้ เนื่องจำกกำรสืบสวนขยำย
ผลสำวไปถึงตัวผู้กระท ำผิดในเครือข่ำยรำยอื่น ๆ ต้องใช้ระยะเวลำนำนเพื่อรวบรวมพยำนหลักฐำน 
และประกอบกับบุคลำกรมีจ ำนวนจ ำกัด อีกทั้งยังมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรสืบสวน รวบรวม
พยำนหลักฐำนในคดีอ่ืน ๆ อีกด้วย ท ำให้คดีที่ต้องสืบสวนขยำยผลไม่เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้
มูลค่ำกำรยึดอำยัดทรัพย์สินคดียำเสพติดลดลงไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
นฤมล กงกุล (2555) ได้อธิบำยว่ำ ปัญหำของกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร เกิดจำกทัศนคติ
ของผู้บริหำรระดับสูง ที่ให้ควำมส ำคัญต่อกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์น้อยกว่ำกำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำนอื่น ๆ เช่น กำรบริหำรกำรเงิน กำรตลำด ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรด้ำนดังกล่ำวมีหนทำงที่จะเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์ในแง่ของผลก ำไรจำกกำรประกอบกำรมำกกว่ำหน่วยงำนด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ซึ่งมีฐำนะเป็น
หน่วยงำนสนับสนุน 3) ปัญหำอุปสรรคด้ำนทักษะควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ เรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติด
และกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องยังมีไม่เพียงพอ เนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนต้องปฏิบัติตำมระเบียบข้อกฎหมำย
อย่ำงเคร่งครัด ตัวบุคลำกรจึงจ ำเป็นต้องมีทักษะควำมรู้ ในระเบียบข้อกฎหมำยและกำรด ำเนินกำร 
ในกำรตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติดเป็นอย่ำงดี สอดคล้องกับงำนวิจัยของ พฤธิสิทธิ์ อุทุม (2559) 
ได้ศึกษำ ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระแก้ว จำกกำรศึกษำ
พบว่ำ ปัญหำและอุปสรรคด้ำนคุณภำพของงำน ข้ำรำชกำรส่วนมำกเพ่ิงบรรจุใหม่ยังขำดประสบกำรณ์
ในกำรท ำงำน ขำดควำมรู้ ขำดควำมรอบคอบ ท ำให้คุณภำพของงำนไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
อีกท้ังล ำดับขั้นกำรบังคับบัญชำมีค่อนข้ำงมำกท ำให้กำรสื่อสำรไม่ชัดเจน คุณภำพของงำนจึงออกมำ 
ไม่ดีเท่ำที่ควร ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนมีกฎหมำยระเบียบปฏิบัติที่เข้มงวดส่งผลให้คุณภำพของงำน 
มีขีดจ ำกัด ส่วนปัญหำและอุปสรรคด้ำนปริมำณของงำน พบว่ำ ปริมำณงำนของข้ำรำชกำร มีมำกกว่ำ
จ ำนวนข้ำรำชกำรที่มีอยู่ ส่งผลให้มีงำนล้นมือเสร็จไม่ทันตำมก ำหนดเวลำ และ 4) ปัญหำอุปสรรค 
ด้ำนทัศนคติของบุคลำกร ที่ยังไม่มีควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบยึดอำยัดทรัพย์สิน ยังมี
ทัศนคติในกำรปฏิบัติงำนเชิงลบ เช่น ปฏิบัติงำนตำมเอกสำรหลักฐำนที่มี ไม่กระตือรือร้นในกำรเสำะ
แสวงหำข้อมูลเพ่ิมเติม ซึ่งอำจเกี่ยวข้องกับเรื่องขวัญก ำลังใจ กำรขำดแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
สอดคล้องกบัข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์นำงอัญชลี อินอ่ ำ บำงตอนกล่ำวว่ำ กำรด ำเนินกำรตรวจสอบ
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ทรัพย์สินโดยเฉพำะกำรเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มีควำมจ ำเป็นต้องมีทักษะมีควำมรู้ ทั้งในด้ำนกฎหมำย
เกี่ยวกับยำเสพติด และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ กฎหมำยอำญำ 
กฎหมำยที่ดิน ฯลฯ จึงจ ำเป็นต้องอำศัยบุคลำกรที่มีทักษะตำมท่ีได้กล่ำวมำ ในกำรปฏิบัติงำนต้อง
ออกไปตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง และสอบปำกค ำ ทั้งตัวผู้ต้องหำในคดียำเสพติด และบุคคลอื่น 
ที่เก่ียวข้องแวดล้อม ท ำให้เกิดควำมยำกล ำบำก เหน็ดเหนื่อย และมีควำมเสี่ยงภัย จ ำเป็นต้องมีควำม
รับผิดชอบสูงและมีทัศนคติที่ดีต่องำนที่ท ำ 

4. แนวทำงแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรด้ำนกำรยึดอำยัดทรัพย์สินคดี
ยำเสพติด ของส ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด พบว่ำ  1) ด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับ 
ยำเสพติด ที่ไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในยุคสมัยปัจจุบัน ควรแก้ไขโดยปรับปรุงกฎหมำย 
ให้สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร เพื่อให้กำรด ำเนินงำนตรวจสอบทรัพย์สินมีควำมคล่องตัว 
และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น สอดคล้องกับสอดคล้องกับศูนย์นวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (อ้ำงถึงใน ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร, 
ส ำนักวิชำกำร, 2561) อธิบำยว่ำ นวัตกรรมกำรภำครัฐ หมำยถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ ๆ  
ในกำรจัดกำรองค์กำร (Organization development) กำรด ำเนินงำน (work process) และกำรให้บริกำร 
(service delivery) อันเป็นผลมำจำกกำรสร้ำง พัฒนำ เพ่ิมพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ 
และแนวปฏิบัติต่ำงๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และคุณภำพของ 
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์ (2559) ได้ศึกษำ 
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เทศกิจตำมแผนปฏิบัติงำนฝ่ำยเทศกิจ กรุงเทพมหำนคร 
จำกกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำนที่เกิดจำกกำรน ำนวัตกรรมใหม่มำใช้ 
หรือกำรได้เปลี่ยนแปลงงำน (Innovation) โดยเน้นกำรเปลี่ยนสภำพบรรยำกำศในกำรท ำงำน 
รูปแบบ และวิธีกำรท ำงำนใหม่ ๆ มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เทศกิจ 
กรุงเทพฯ 2) ด้ำนบุคลำกร ควรมีกำรจัดสรรบุคลำกรให้มีควำมเหมำะสมกับปริมำณงำนที่ต้อง
ด ำเนินกำร สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ให้มีกำรก ำกับดูแลงำนได้และมีกำรกระจำยปริมำณงำน
อย่ำงเป็นธรรม เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ต้องรับผิดชอบงำน
มำกเกินไป ซึ่งจะท ำให้งำนด้ำนกำรยึดอำยัดทรัพย์สินคดียำเสพติดออกมำมีคุณภำพ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ R.Wayne Mondy, Robert M. Noe (อ้ำงถึงใน วีณำ พึงวิวัฒน์นิกุล, 2563) ได้อธิบำยว่ำ 
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ คือ กระบวนกำรที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจำกบุคลำกรทุกคนในองค์กำร 
เพ่ือให้องค์กำรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดำ ศรมณี (2563) 
ได้อธิบำยว่ำ กำรพัฒนำ (ที่ยั่งยืน) นั้น ต้องเริ่มต้นที่กำรพัฒนำมนุษย์ (Human Development) 
ได้แก่ 1. พัฒนำมนุษย์ให้มีคุณสมบัติที่เป็นแกนในกำรพัฒนำ บูรณำกำรให้เกิดควำมสมดุลอย่ำง 
ถูกทำง และเป็นกำรอ ำนวยประโยชน์แก่สังคมได้ เช่น สุขภำพดี รับผิดชอบ มีควำมรู้ มีควำมสำมำรถ 
ขยันขันแข็ง  มีระเบียบวินัย ฯลฯ 2. พัฒนำมนุษย์เพ่ือประโยชน์สุขแก่ตัวมนุษย์เอง เช่น เรื่องของคุณค่ำ
ในควำมเป็นมนุษย์ มีควำมสุข มีพัฒนำกำรด้ำนจิตใจ และสติปัญญำ มีชีวิตที่ดีงำม สมบูรณ์ ฯลฯ  
3) ด้ำนทักษะ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในเรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติดและกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ควรจัดอบรมพัฒนำองค์ควำมรู้ เสริมทักษะในการปฏิบัติงานในด้ำนกำรตรวจสอบทรัพย์สิน กำรยึด
อำยัดทรัพย์สินคดียำเสพติดอย่ำงจริงจัง โดยใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมที่ทันสมัยในกำรรวบรวมและ
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วิเครำะห์ข้อมูลกำรสืบสวนเพื่อขยำยผลในคดียำเสพติด ให้สอดคล้องก้ำวทันกับวิวัฒนำกำรของ
องค์กรอำชญำกรรมในปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดำ ศรมณี (2563) ได้อธิบำยว่ำ กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ คือ กระบวนกำรเพ่ิมควำมรู้ ควำมช ำนำญ และควำมสำมำรถโดยรวมของประชำกร
ในสังคม และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ จำรุเนตร เกื้อภักดิ์ (2559) ได้ศึกษำ แนวทำงพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรสำยสนับสนุนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ จำกกำรศึกษำพบว่ำ แนวทำง
ในกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำยสนับสนุนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  
มีดังนี้ 1. ด้ำนกำรศึกษำ ได้แก่ กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ และกำรเตรียมควำมพร้อม ด้ำนภำษำอังกฤษ
ให้แก่บุคลำกรสำยสนับสนุน 2. ด้ำนกำรฝึกอบรม โดยส ำรวจควำมต้องกำรและจัดหำหลักสูตร 
ที่ทันสมัยในกำรจัดฝึกอบรมให้กับบุคลำกรสำยสนับสนุนสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้จริง  
3. ด้ำนกำรพัฒนำ โดยจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน และใช้ระบบพี่เลี้ยงในกำรสอนงำนหรือช่วยตัดสินใจ
แก้ไขปัญหำในงำนที่รับผิดชอบ 4) ด้ำนทัศนคติของบุคลำกร ควรมีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจถึงทัศนคติ 
ที่ถูกต้องในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมยำกล ำบำก ด้วยควำม
รับผิดชอบสูงและมีความเสี่ยงภัย ควรมีกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือส่วนรวม และ 
สร้างขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน สอดคล้องกับแนวคิดของ ธีระเดช ริ้วมงคล (อ้ำงถึงใน เอกสิทธิ์ 
สนำมทอง, 2562) ได้อธิบำยว่ำ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Development: HRD) 
เป็นกิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพของบุคคลในองค์กำร รวมทั้งสร้ำงให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดี 
ต่อองค์กำรตลอดจนเกิดควำมตระหนักถึงกำรเห็นคุณค่ำในตนเอง เพื่อนร่วมงำนและองค์กำร และ
สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ นำงอัญชลี อินอ่ ำ บำงตอนกล่ำวว่ำ ควรให้ผู้ที่มีควำมรู้
ประสบกำรณ์มำเป็นพ่ีเลี้ยง เพ่ือให้ค ำปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อำจสร้ำงระบบบัดดี้เพ่ือให้รองรับ
กำรท ำงำนซึ่งกันและกัน ควรสร้างแรงจูงใจในด้านสวัสดิการ โดยมีเงินเพ่ิมพิเศษ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน และสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการปลูกจิตส านึกให้มีความรักสามัคคี สามารถ
ท างานเป็นทีมได้ และให้ความช่วยเหลือปกป้องกันและกัน 

5. แนวทำงเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรด้ำนกำรยึดอำยัดทรัพย์สินคดียำ
เสพติด ของส ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด พบว่ำ 1) ปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำยให้มีควำม
ทันสมัยเท่ำทันต่อสถำนกำรณ์ สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร เพื่อให้กำรด ำเนินงำน
ตรวจสอบทรัพย์สินมีควำมคล่องตัว และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับตรวจสอบทรัพย์สิน ยึดหรืออำยัดทรัพย์สินคดียำเสพติด โดยให้อ ำนำจแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงเห็นควรพิจำรณำปรับแก้ไขกฎหมำยให้สอดคล้อง
กับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ชนิศำ หำญสมบุญ, กรเอก กำญจนำโภคิน 
(2563) ได้ศึกษำ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรท ำงำนของบุคลำกร กำรทำง
พิเศษแห่งประเทศไทย จำกกำรศึกษำพบว่ำ ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนในด้ำนคุณภำพของงำน  
ด้ำนปริมำณงำน ด้ำนเวลำ และด้ำนค่ำใช้จ่ำย ของบุคลำกรในกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย  
มีควำมสัมพันธ์ทุกตัวแปร ทั้งนี้ องค์กำรจะต้องให้ควำมส ำคัญในกำรสนับสนุนบุคลำกรในกำรท ำงำน
ให้มีประสิทธิภำพอยู่เสมอ ทั้งเครื่องมือและเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำน โดยมีข้อเสนอแนะให้มีกำรน ำ
โปรแกรมส ำเร็จรูปเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศยุค 4.0 มำใช้ในกำรพัฒนำขั้นตอนกำรท ำงำน เพ่ือลด
ระยะเวลำในกำรท ำงำน ให้มีควำมสะดวกแม่นย ำเพ่ิมมำกขึ้น พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และเพ่ิมประสิทธิภำพ
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ในกำรท ำงำนในด้ำนกำรสื่อสำรด้วยกำรน ำเทคโนโลยีสมำร์ทโฟนมำใช้ลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน  
2) ควรพิจำรณำขออัตรำก ำลังเพ่ิมเติมและสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม คัดเลือก
บุคลำกรให้เหมำะสมกับงำน เพ่ือประสิทธิภำพสูงสุดในกำรท ำงำน สอดคล้องกับ นโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำน ป.ป.ส. (2563) ด้ำนกำรวำงแผนก ำลังคน กำรก ำหนดต ำแหน่ง กำรสรรหำ 
และกำรบรรจุแต่งตั้ง โดยวำงแผนก ำลังคนที่เหมำะสม มุ่งสรรหำบุคลำกรด้วยวิธีกำรคัดเลือกท่ีมี
ประสิทธิภำพและเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถและคุณลักษณะตำมที่ก ำหนด และให้ยึด
ประโยชน์และผลส ำเร็จขององค์กำรเป็นส ำคัญ กับด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ให้มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกรที่เหมำะสมสอดคล้องกับควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน และ
น ำไปสู่กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้พร้อมปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 
ขององค์กำร มุ่งเน้นกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ปลูกฝังค่ำนิยมคุณธรรมจริยธรรม กำรเรียนรู้
พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้พัฒนำด้วยตนเองตลอดชีวิต  
3) เพ่ิมพูนทักษะส ำหรับบุคลำกรด้ำนกำรยึดอำยัดทรัพย์สิน ด้วยกำรจัดอบรม สัมมนำ เพ่ือพัฒนำ
แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรด้ำนกำรยึดอำยัดทรัพย์สิน 
คดียำเสพติด อำจให้ผู้ที่มีควำมรู้ประสบกำรณ์เป็นพ่ีเลี้ยง เพื่อให้ค ำปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kenneth N. Wexley, Gary P. Latham (อ้ำงถึงใน ณัฎฐณิชำ รักษำวงศ์, 
2558) กล่ำวว่ำ กำรฝึกอบรมบุคลำกรในองค์กำรมีจุดประสงค์ 3 ประกำร คือ 1. เพ่ือปรับปรุงระดับ
ควำมตระหนักรู้ในตนเอง (Self - Awareness) ของแต่ละบุคคล คือ กำรเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง ได้แก่  
กำรท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทและควำมรับผิดชอบของตนเองในองค์กำร ตระหนักถึงควำม
แตกต่ำงระหว่ำงสิ่งที่ตนเองปฏิบัติและปรัชญำที่ยึดถือ คือเข้ำใจถึงทัศนะที่ผู้อื่นมีต่อตน และ 
กำรเรียนรู้ว่ำกำรกระท ำของตนมีผลกระทบต่อผู้อ่ืนอย่ำงไร เป็นต้น 2. เพ่ิมพูนทักษะในกำรท ำงำน  
(Job Skills) ของแต่ละบุคคลโดยอำจเป็นทักษะด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำนก็ได้ เช่น กำรใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์กำรดูแลรักษำควำมปลอดภัย ในกำรท ำงำนหรือกำรบังคับบัญชำลูกน้อง เป็นต้น  
3. เพ่ิมพูนแรงจูงใจในกำรท ำงำน (Motivation) ของแต่ละบุคคลอันจะท ำให้เกิดกำรปฏิบัติงำนดี
แม้ว่ำบุคคลหนึ่ง ๆ จะมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน แต่หำกขำดแรงจูงใจในกำรท ำงำน
ผลงำนย่อมไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร 4) สร้ำงทัศนคติดีในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรยึดอำยัดทรัพย์สิน 
สร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนเพื่อส่วนรวม ปลูกจิตส ำนึกให้มีควำมรักสำมัคคี สำมำรถท ำงำนเป็นทีม
ได้ และให้ควำมช่วยเหลือปกปอ้งกันและกัน นอกจำกนี้แลว้เหน็ควรพิจำรณำเงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ หรือ เพิ่มเงินประจ ำต ำแหน่ง เพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน สอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ เอกสิทธิ์ สนำมทอง (2562) ได้ศึกษำ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ : แนวทำงพัฒนำ 
สู่ควำมส ำเร็จขององค์กำร จำกกำรศึกษำพบว่ำแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะของ
บุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะและทัศนคติในกำรปฏิบัติงำนได้จริงและเป็นรูปธรรมนั้น  
มีข้อเสนอแนวทำงเชิงปฏิบัติกำร ดังนี้ 1. ด้ำนหลักสูตรกำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  
ควรมีกำรจัดหลักสูตร กำรเรียนรู้ กำรสอน กำรอบรม ให้มีควำมทันสมัยและตรงต่อควำมต้องกำร 
ที่แท้จริง 2. ด้ำนกำรใช้สื่อในกำรเรียนรู้ กำรสอน กำรอบรม ควรจัดสื่อและเครื่องมือต่ำง ๆ เข้ำมำใช้
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรสอน กำรอบรม เพ่ือดึงดูดควำมสนใจผู้เข้ำรับกำรอบรม 3. ด้ำนกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรสอน กำรอบรม ควรจัดให้มีกิจกรรมน ำกำรเรียนรู้ในทุก ๆ หัวข้อเพ่ือสร้ำงควำมน่ำสนใจ 
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ในเนื้อหำต่ำง ๆ 4. ด้ำนกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กำรให้เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศ 
กำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม และสร้ำงบรรยำกำศในกำรแบ่งปันควำมรู้และแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งกัน
และกันในองค์กำร 
ข้อเสนอแนะ 

  จำกผลกำรศึกษำครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. กฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติด ควรได้รับกำรแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์

กำรค้ำยำเสพติดในปัจจุบัน โดยปรับเปลี่ยนวิธีกำรด ำเนินกำร อ ำนำจเกี่ยวกับกำรตรวจสอบทรัพย์สิน
คดียำเสพติด เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบทรัพย์สินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

2. กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร ควรพิจำรณำอัตรำก ำลังเพ่ิมเติม โดยคัดเลือกคนที่มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีคุณสมบัติที่เหมำะสมกับงำน เข้ำใจบริบทงำน และจัดสรรบุคลำกรให้ได้ท ำงำน 
ที่เหมำะสม ควรสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการก ากับดูแลงาน และการกระจายปริมาณงาน
อย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งเพ่ิมพูนทักษะส ำหรับบุคลำกรด้ำนกำรยึดอำยัดทรัพย์สินด้วยกำรจัดอบรม 
สัมมนำ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรด้ำนกำรยึดอำยัด
ทรัพย์สินคดียำเสพติดต่อไป  

3. กำรให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกร โดยกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนอำจ
เป็นในรูปแบบของค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนปลูกฝังให้รัก สำมัคคี และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ภำยในองค์กำร 
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