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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยช้ินนี้ศึกษาเรื่อง การน านโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร  โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการน านโยบายการป้องกันและแก้ไข
ยาเสพติดไปปฏิบัติ 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีผลการน านโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไป
ปฏิบัติ  วิธีด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และแบบสอบถามแบบปลายเปิดโดย
มีมาตรฐานเดียวกันต่อกลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการน านโยบายยาเสพ
ติดไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  จ านวน 12 แห่ง  ตามหลักการบริหารงาน 
ซึ่งศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลตามนโยบายวาระแห่งชาติ ทั้งนี้ได้น าผลการวิจัยมาเช่ือมโยงและวิเคราะห์
แนวทางจนได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 โดยผลการศึกษาพบว่า การน านโยบายการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดไปปฏิบัติ และปัญหาอุปสรรคใน
การน านโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติ  ได้แก่ 1. การวางแผน 2. การจัดองค์กร  3. การจัดการ
บุคลากร  4. การก ากับงาน   5. การประสานงาน  6.การรายงาน   7. การงบประมาณ  รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค
ที่เกี่ยวข้อง  1) ปัญหาด้านสมรรถนะ  2) ปัญหาด้านการควบคุม 3) ปัญหาทางด้านความร่วมมือและการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง  4) ปัญหาทางด้านอ านาจและความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง  5) ปัญหาทางด้านความ
สนับสนุนและความผูกพันขององค์กร มีผลต่อการในการน านโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติ 
ค าส าคัญ :  การน านโยบายไปปฏบิัติ / องค์การบริหารส่วนต าบล / การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
 

Abstract 
 This research study the policies to prevent and resolve drug treatment the Tambon 
Administration Organization: A Study of District. Kamphaeng Phet province. The objective. 1) To 
study the policies to prevent and treat drug abuse. 2) To examine the barriers to effective 
policies to prevent and resolve drug administered .Qualitative Research Methods.Studies using in-
depth interviews. And open-ended questionnaire with the same standards. The sample Including 
executives or local authorities who played a key role in bringing the drug policy implemented in 
Tambon Administration Organization, District. Kamphaeng Phet province number of 12.The study 
of Tambon Administration Organization as the national policy agenda this has led the researchers 
to link and analyze the answers for the purposes of research the study finds. The adoption of 
policies to prevent and treat drug abuse. And problems in implementing policies to prevent and 
resolve drug administered. The principles are: 1. Planning 2. Organization 3. Staffing 4. Directing 5. 
Coordinating 6. Reporting 7. Budgeting. The problems involved. 1) Performance issues 2) control 
issues 3) the issue of cooperation and resist change. 4) The issue of power and relations with 
other relevant organizations.5) issues its support and commitment to the organization. Influence 
on policy to prevent and resolve drug administered. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดหวนกลับมาเป็นปัญหาส าคัญและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมีความรุนแรงมาก

ขึ้นใกล้เคียงกับระดับก่อนประกาศสงครามกับยาเสพติด ปัจจัยส าคัญส่วนหนึ่งเนื่องมาจากพลังแผ่นดินทุกภาคส่วน
ยังไม่เข้มแข็งพอ ที่จะผนึกก าลังเป็นวาระของคนในชาติที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาจนน าไปสู่ชัยชนะอย่างยั่งยืน  ท าให้
ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดย
ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้
กับยาเสพติด ด าเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความรว่มมือเชิงรุกในการควบคุมและสกดั
กั้นยาเสพติด ภายใต้การบริการจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในระดับท้องถิ่นที่จะต้องด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จึงต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกคนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิผล จึงมีการศึกษาวิจัยเพื่อที่จะทราบถึง
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กระบวนการบริหารจัดการ และแนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบล  จะสามารถน า
ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และแนวทางในการด าเนินการในการจัดท าแผนชุมชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และรูปแบบอ่ืนๆ รวมทั้งเพื่อใช้ประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดในปีต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการน านโยบายการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดไปปฏิบตัิ  
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายป้องกันและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิไปปฏิบัติ  

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยจ าแนกขอบเขตของการวิจัยได้ดังนี้ 
 1) ขอบเขตเชิงพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้คือองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง  จังหวัด
ก าแพงเพชร  จ านวน  12   แห่ง  1. ไตรตรึงษ์  2. อ่างทอง  3. นาบ่อค า 4. ทรงธรรม 5. ลานดอกไม้  6. คณฑี    
7. วังทอง  8. ท่าขุนราม  9. ธ ารงค์  10. สระแก้ว  11. นครชุม 12. คลองแม่ลาย 
 2) ขอบเขตเชิงเนื้อหา ผู้วิจัยน ากระบวนการบริหาร (POSDCORB) มาเป็นเครื่องมือในการน ามาเช่ือมโยง
เพื่อค้นหาศักยภาพขององค์กรที่มาจากการน านโยบายมาปฏิบัติ ประกอบการวิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในด้าน การวางแผน  การจัดองค์กร การจัดการบุคลากร  การก ากับงาน การประสานงาน  
การรายงาน   การงบประมาณ  ที่จะส่งผลต่อความส าเร็จ ความล้มเหลวส าเร็จ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ในด้าน
สมรรถภาพขององค์การ การควบคุม ความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง,อ านาจและความสัมพันธ์กับ
องค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ด้านการสนับสนุนและความผูกพันขององค์กรหรือบุคคลส าคัญ  และอยู่ในวาระของ ยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.
2555 ได้ก าหนดกลยุทธ์ส าคัญ ที่จะด าเนินการ คือ  7  แผน  4  ปรับ  3   หลัก  6  เร่ง  ในการก าหนดนโยบาย
ระดับชาติ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด และจัดโครงสร้างการท างาน มา
ประกอบการสรุปผลการวิจัยเพื่อสะท้อนการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นกรณีศึกษาในการน านโยบายการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดไปปฏิบัติ   
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 3) ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม ในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เวลาศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2557 ถึง กรกฎาคม 2557  
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี้ 
  1)  ประสานงานไปยังองค์การบรหิารส่วนต าบล เพื่อขอข้อมูล  
  2)  ศึกษาข้อมูลงานวิจัย บทความวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้จากเอกสาร 
ต ารา จัดท าฐานข้อมูลพื้นฐาน (Baseline)  เพื่อใช้ก าหนดประเด็นแบบสอบถามข้อมลูแบบสมัภาษณ์เชิงลึก  
  3)  วิเคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้เพื่อจดัท าแบบสัมภาษณ์  
  4)  ผู้ศึกษาได้ก าหนดนดัหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ถูกสมัภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ซึ่ง
การสัมภาษณจ์ะใช้การจดบันทึกและการบันทึกเสียง โดยก่อนสมัภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ ในการบันทึก
การสนทนาก่อนทุกครั้ง 
  5) จัดเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ ออกไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพือ่เก็บรวบรวม ข้อมลูจาก
กลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์ข้อมลู 
  6)  สรุปประเด็นรูปแบบจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ ์
  7) น าเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่  
เพื่อการปฏิบัตจิริง 
 4) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
    ผู้ศึกษาใช้การสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ด าเนินการเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดย
ออกไปสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key Informant Interview) โดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive or Judgmental Sampling)   คือ  การสัมภาษณ์โดยก าหนดตัวผู้ตอบเป็น
การเฉพาะเจาะจง เพราะผู้ตอบเป็นผู้ที่มีความรูอ้ย่างละเอียด ลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรง เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้ศึกษา  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 12  คน ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือ
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal Interview) โดยก าหนดแบบสัมภาษณ์ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน (Standardized Questionnaire) มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิดขึ้นใช้ประกอบกับการสัมภาษณ์
ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ อันได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant Interview) 
เกี่ยวกับ การน านโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติขององค์กรบริหารส่วนต าบล   
  ผู้วิจัยมีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาความเที่ยงและความเช่ือมั่นในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือการตรวจสอบ
ข้อมูลกับเจ้าของข้อมูล ผู้วิจัยต้องการยืนยันความเช่ือถือได้ของข้อมูลด้วยการให้บุคคลที่อยู่ในปรากฏการณ์ที่ศึกษา
ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องโดย การให้เจ้าของข้อมูลพร้อมให้ข้อคิดเพิ่มเติม ทักท้วงหรือยอมรับข้อมูลที่
น าเสนอซึ่งใช้ทั้งข้อมูลเบื้องต้นและส่วนข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ตีความแล้ว 
 5.วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
  ข้อมูลจากการวิจัยภาคสนามแล้ว จะเสนอข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมู ลเชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ มุ่งเน้นการการน านโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดไปปฏิบัติขององค์กรบริหารส่วนต าบล  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร  
 
สรุปผลการวิจัย  
 1) แนวการน านโยบายการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดไปปฏิบัติ จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุป
ผลการวิจัยได้ว่า   

องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร รับทราบและได้รับภารกิจจากนโยบายรัฐบาล
หรืออ านาจการสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย โดยมียุทธศาสตร์หลักในการบริหารจัดการผ่านกลไกและโครงสร้าง
การบริหารจัดการและบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนจนเกิดเป็นพลังแผ่นดิน คือ ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ
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ยาเสพติด  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับมอบนโยบายและแปลงนโยบายมาสู่การปฏบิัติในระดับพ้ืนท่ี  โดย
มีศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ (ศพส.อ) เป็นกลไกหลักในการด าเนินการส่งมอบนโยบาย 
แนวทาง และแผนงาน จากส่วนกลางโดยมีศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ) 
ประสานงานการปฏิบัติงานร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งแนวนโยบายของรัฐบาลสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกรูปแบบ และองค์กรบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด ท่ีท าหน้าที่ในการจัดสรรกิจกรรม เพื่อสนองตอบกับความต้องการของสังคม โดย
มีเป้าหมายเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ทั้งนี้งานวิจัยได้ศึกษาและน า
กระบวนการบริหารโดยใช้หลัก  PODSCROB มาอธิบายแนวนโยบายและความสัมพันธ์ตามหลักการบริหาร แนวคิด
และการน าไปปฏิบัติได้ดังนี้ 
 1.1 การวางแผน  การจัดท าแผนเป็นไปตามกรอบของกระทรวงมหาดไทย รับมอบนโยบายแบ่งแผนงาน
เป็น 2 ส่วนงาน คือ แผนงานแรก ปฏิบัติการตามภารกิจ ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล แผนงานที่ 2 
ปฏิบัติการตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
จะบรรจุอยู่ในแผนชุมชนเข้มแข็งและรักษาความสงบเรยีบรอ้ย โครงการและกิจกรรมเป็นสว่นของการป้องกัน บ าบัด 
รณรงค์ ไม่ใช่การปราบปราม  และยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาการรักษา
ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยใช้กระบวนการและแผนจาก ศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ (ศพส.อ) องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ผ่านงบประมาณในการกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 
 1.2 การจัดองค์กร การจัดองค์กรเป็นไปตามโครงสร้างและกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ก าหนด และได้
ก าหนดให้ความรับผิดชอบเป็นไปในส่วนของส านักปลัด เป็นผู้ตัดสินใจในการรับผิดชอบและมอบหมายงานยาเสพ
ติด เป็นคณะกรรมการโดยต าแหน่ง  และใช้การมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล  
 1.3 การจัดการบุคลากร  การจัดบุคลากรโดยให้อ านาจตามโครงสร้างการบริหารงานจากส่วนกลาง  โดยมี
ผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจ  2 ระดับ คือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานตามโครงสร้างการรับมอบนโยบาย 
และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะมอบอ านาจการจัดบุคลากรให้กับปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจะเป็นไปตามความเหมาะสม ประสบการณ์การท างานในการท างานร่วมกันกับชุมชน
มาก่อน  และเป็นคนในพ้ืนท่ี ซึ่งสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อน ามาปรบัเปลีย่นการปฏิบัตงิานได้ตามสถานการณ์
และทันท่วงท ี
 1.4 การก ากับงาน  มีการมอบอ านาจจากหนังสือสั่งการส่วนกลางซึ่ง ส่วนภูมิภาคหรืออ าเภอเป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดการข้อมูล และจัดสรรงบประมาณมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยต าแหน่งด าเนินการตามกรอบ  ตามที่ส่วนกลางหรืออ าเภอก าหนด ให้ท าหน้าที่ตัดสินใจ เป็น
ที่ปรึกษา ให้ก าลังใจโดยการชมเชย และการพิจารณาให้ขั้นจากผลการประเมินจากกรอบของบทบาทหน้าที่ใน
องค์การบริหารส่วนต าบล  และในการปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นหน้าที่ของศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินอ าเภอใน
เรื่องการส่งเสริม การพัฒนาบุคลากร ด้านความรู้ ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดเป็นหลัก 
 1.5 การประสานงาน  ภายในองค์กรทุกส่วนมีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน มีการประสานกันในลักษณะ เครือ
ญาติ  มีหัวหน้างานหรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหลัก สามารถพูดคุยได้โดยตรง และมีการจัดตั้งศูนย์ยา
เสพติดต าบล วัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานประสานหลกั ในการจัดเก็บเอกสาร  และติดตามสถานการณ์ยาเสพติด  
การประสานงานภายนอกจะเป็นลักษณะการบูรณาการร่วมกันในด้านการให้ความรู้การป้องกัน และข้อมูลเพื่อการ
จัดท าโครงการ เช่น ต ารวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงเรียน กลุ่มองค์กรชุมชน เป็นหลัก 
 1.6 การรายงาน  โครงการและงบประมาณ รับทราบและมีการติดตามข้อมูลจากศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติดจังหวัดและอ าเภอ  ในลักษณะเป็นทะเบียนข้อมูล และ E-Plan ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่จัดท าขึ้นจาก
ส่วนกลาง เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลจะมเีพียงข้อมูลจ านวนผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการบ าบัดฟื้นฟูยา
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เสพติด ซึ่งในแต่ละพื้นท่ีจะมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เท่ากัน ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลจะมีการจัดท า
เล่มรายงานเพื่อเก็บเป็นหลักฐานการท างานในการตรวจสอบเรื่องงบประมาณเท่านั้น 
 1.7 การงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับงบประมาณตามรายหัวจากการรับทราบข้อมูลจาก
ฝ่ายปกครองและศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดและอ าเภอ ซึ่งมีจ านวนไม่เท่ากัน เพราะสถานการณ์ยาเสพ
ติดมีบริบททางชุมชนที่แตกต่างในการที่ผู้เสพหรือผู้ค้าสามารถน าเข้ามาให้เกิดการแพร่ระบาดอาจจะเป็นพื้นที่
ใกล้เคียงและมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเครือข่าย งบประมาณจึงขึ้นอยู่กับจ านวนรายช่ือจากการส ารวจจากฝ่าย
ปกครอง เพื่อจัดท าโครงการฟื้นฟู และฝึกอบรม เมื่อโครงการเสร็จสิ้นจะต้องน ารายละเอียด การจัดท าโครงการ
รายงานต่อศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ถ้าไม่ส าเร็จตามกรอบและเป้าหมายสามารถคืนเงินส่วนที่เหลือได้ตาม
จ านวนทีจ่ัดสรรออกไปได้ 
 2) ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติ  จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยได้ว่า  

2.1 การวางแผน 1) ปัญหาด้านสมรรถนะ เป็นไปตามต้องความต้องการทางการเมืองของผู้ก าหนด
นโยบาย บทบาทภารกิจที่ไม่มีความต่อเนื่อง ส่งผลท าให้การขับเคลื่อนการด าเนินการเกิด ความล่าช้า 2) ปัญหาด้าน
การควบคุมการถ่ายโอนภารกิจที่มาจากนโยบายระดับชาติ ไม่ชัดเจนในด้านอ านาจ บทบาทหรือภารกิจ 3) ปัญหา
ทางด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการก าหนดโครงสร้างนโยบาย จากโครงสร้างส่วนบน ที่
มีเป้าหมายและการแก้ปัญหาที่มีความแตกต่างของบทบาทภารกิจของท้องถิ่น ท าให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นเพียงการ
ท างานตามตัวช้ีวัด ไม่ได้มาจากความร่วมมืออย่างแท้จริงของผู้ปฏิบัติ 4) ปัญหาทางด้านอ านาจและความสัมพันธ์กับ
องค์กรอื่น ไม่สามารถสร้างความร่วมมือได้อย่างเป็นระบบ เพราะภารกิจ อ านาจหน้าที่และกฎหมายที่มีข้อจ ากัดใน
การใช้อ านาจ 5) ปัญหาทางด้านความสนับสนุนและความผูกพันขององค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลมีการท างาน
ภายใต้แผนงาน การด าเนินงานเป็นไปตามข้อก าหนดของนโยบายระดับชาติ ซึ่งมาจากความต้องการของกลุ่ม
การเมือง ซึ่งเป็นการสนับสนุนท่ีเป็นไปตามนโยบายของกลุ่มทางการเมืองที่ต้องการให้เป็นไปตามแนวทางของกลุ่ม 
ดังนั้นการวางแผนจึงเป็นไปแบบทางการที่ก าหนดตามนโยบายหรือวาระแห่งชาติเท่าน้ัน 
 2.2 การจัดองค์กร 1) ปัญหาด้านสมรรถนะ การก าหนดความรับผิดชอบท าตามภารกิจหลักของศูนย์
อ านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด อ าเภอ และต าบล มีการจัดโครงสร้างโดยซ้อนทับภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้เกิดปัญหาการจัดองค์กรที่มีการท างานตามโครงการตามนโยบายส่วนกลางซึ่ง
โครงสร้างองค์กร ไม่เป็นไปตามภารกิจหลักท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล 2) ปัญหาด้านการควบคุม  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทั้ง 12  แห่งมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ชัดเจนภายใต้กรอบการท างานและระเบียบขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ตามวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรื่องของ
โครงสร้างของส่วนกลาง 3) ปัญหาทางด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ขาดความรู้เฉพาะด้าน 
และโครงสร้างองค์กรที่มีความทับซ้อน รวมทั้งปัญหาผู้น ากลุ่มองค์กรในชุมชนที่ขาดการมีส่วนร่วม และเง่ือนไข
ข้อก าหนดเรื่องเวลา  และความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติที่ไม่ตรงกัน  4) ปัญหาทางด้านอ านาจและความสัมพันธ์
กับองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง เป็นเพียงการด าเนินการตามโครงการและการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ ตามอ านาจของส่วนกลาง 
5) ปัญหาทางด้านความสนับสนุนและความผูกพันขององค์กร เป็นเพียงการท างานตามโครงสร้างที่มีการก าหนดไว้
เรียบร้อยจากส่วนกลาง 

2.3 การจัดการบุคลากร 1) ปัญหาด้านสมรรถนะ ไม่มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ความ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 2) ปัญหาด้านการควบคุม องค์การบริหารส่วนต าบลท าได้เพียงการใช้การมีส่วนร่วมใน
ทุกฝ่ายงานเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อสร้างความเข้าใจจากค าสั่งนโยบายสว่นกลาง ตามบทบาทหน้าท่ี 3) ปัญหาทางด้าน
ความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เกิดจากการท างานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและค าสั่งตาม
นโยบายจากส่วนกลาง ไม่ได้เกิดจากความต้องการของเจ้าหน้าที่ที่มาจากความรู้ความสามารถเรื่องยาเสพติดอย่าง
แท้จริง 4) ปัญหาทางด้านอ านาจและความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง  องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ
จ ากัด รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการท างานมีความแตกต่างภายใต้ระเบียบและบทบาทหน้าท่ี 5) 
ปัญหาทางด้านความสนับสนุนและความผูกพันขององค์กร  เกิดการท างานทับซ้อนของต าแหน่งที่มีการก าหนดไว้
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลและส่วนกลาง 

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 2) 170 

 

  2.4 การก ากับงาน 1) ปัญหาด้านสมรรถนะ ไม่ได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรอย่างชัดเจน 2) 
ปัญหาด้านการควบคุม เป็นไปตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนต าบล แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการและ
เป็นไปตามโครงสร้างการท างานของส่วนกลาง และวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหายาเสพติด  3) ปัญหาทางด้าน
ความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ผู้น ากลุ่มองค์กรในชุมชนที่ขาดการมีส่วนร่วม 4) ปัญหาทางด้าน
อ านาจและความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ และองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินตาม
อ านาจการสั่งการจากนโยบายส่วนกลาง 5) ปัญหาทางด้านความสนับสนุนและความผูกพันขององค์กร มาจากการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่จากนโยบายส่วนกลาง ท างานร่วมกันในลักษณะที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน แต่ไม่มีความ
ผูกพันทางด้านภารกิจท่ีจ าเป็นต้องมีความต่อเนื่อง 
 2.5 การประสานงาน 1) ปัญหาด้านสมรรถนะ ขาดความเข้าใจในกระบวนการด าเนินการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการ ในเรื่องของเวลาและบทบาทหน้าที่ในการท างานร่วมกัน  2) ปัญหาด้านการควบคุม  ฝ่ายปกครองมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดประชาชนมากกว่าองค์การบริหารส่วนต าบล  ท าให้การประสานงานจะต้องขอความช่วยเหลือ 
ร่วมมือจากฝ่ายปกครองทุกครั้ง ในการท าความเข้าใจกับชุมชน 3) ปัญหาทางด้านความร่วมมือและการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง  ขาดการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากประชาชน 4) ปัญหาทางด้านอ านาจและความสัมพันธ์กับ
องค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ภารกิจหน้าท่ีของหน่วยงานราชการ มีภารกิจหลักท่ีมีระยะเวลาและบริบทที่มึวามแตกต่างกัน 
5)  ปัญหาทางด้านความสนับสนุนและความผูกพันขององค์กร  การปฏิบัติงานเป็นไปตามความสัมพันธ์ในระดับ
ปัจเจกบุคคล ความสัมพันธ์ส่วนตัวแบบไม่เป็นทางการ  
 2.6 การรายงาน 1) ปัญหาด้านสมรรถนะ องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบ
ข้อมูลเชิงลึก ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ค้า ผู้เสพ  ท าให้ผลสัมฤทธ์ิไม่สามารถประเมินภาพรวมที่ได้ 2) ปัญหาด้านการควบคุม 
โครงสร้างการท างานมีและวิธีการยังมีการใช้รูปแบบเดิม  แต่บริบทหรือสถานการณ์ในพื้นที่เปลี่ยนแปลง  ท าให้การ
รายงานผลส าเร็จล่าช้า 3) ปัญหาทางด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การก าหนดระยะเวลาและ
ขั้นตอนเป็นของศูนย์อ านวยการจากส่วนกลาง  การก าหนดงานจึงไม่เป็นตามบริบทการด าเนินโครงการในพื้นที่ที่มี
การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ซึ่งมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มเป้าหมายตลอดเวลา 4) ปัญหาทางด้านอ านาจและ
ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง การท างานร่วมกันกับฝ่ายปกครอง ที่มีบทบาทการท างานที่แตกต่าง การ
รายงานผลทางการปฏิบัติงานจึงเป็นเพียงการท างานตามกรอบและรายงานตามกิจกรรมที่ก าหนดตามโครงสร้าง           
5) ปัญหาทางด้านความสนับสนุนและความผูกพันขององค์กร การเก็บข้อมูลไว้ เพื่อแจ้งรายงานผลตามกรอบของ
ส่วนกลางและบันทึกไว้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการท างานตามภารกิจเร่งด่วนเท่านั้น  เมื่อการเมืองเปลี่ยนโครงสร้าง
เปลี่ยน จึงไม่เกิดความต่อเนื่อง รายงานผลจึงเป็นการเปรียบเทียบเชิงปริมาณตามตัวช้ีวัดเท่านั้น 
         2.7 การงบประมาณ 1) ปัญหาด้านสมรรถนะ การก าหนดระยะเวลาจากส่วนกลางก าหนดให้ท าโครงการ  ไม่
สามารถท าให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่จ ากัด 2) ปัญหาด้านการควบคุม มีการก าหนดรายละเอียดผู้เข้าร่วมจาก
ส่วนกลาง  แต่ไม่สามารถควบคุมกลุ่มเสี่ยงที่ไม่มาตามก าหนด 3) ปัญหาทางด้านความร่วมมือและการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง  เกิดความล่าช้าจากการประสานงานและความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินโครงการ  เมื่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลง องค์การบริหารส่วนต าบลต้องหางบประมาณจากส่วนอื่นที่เป็นงบประมาณของตนเองมา
ด าเนินการเพื่อไม่ให้กระทบกับการเบิกจ่ายและการรายงานผลต่อส่วนกลาง 4) ปัญหาทางด้านอ านาจและ
ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง การเบิกจ่ายเป็นไปตามวันเวลาตามระเบียบเดียวกัน แต่โครงการมีการด าเนิน
ไปตามความพร้อมของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย การสูญเสียค่าใช่จ่ายที่มีมูลค่ามากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ก าหนดการ 5) ปัญหาทางด้านความสนับสนุนและความผูกพันขององค์กร การด าเนินการตามก าหนดเวลาจาก
ส่วนกลาง  ไม่เป็นไปตามกรอบและเง่ือนไข องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องหางบประมาณส ารอง ก่อนและหลัง
ของกิจกรรม ท าให้ส่งผลต่องบประมาณที่จัดสรรไว้ในภารกิจหลักไม่เพียงพอ           

3) ปัจจัยและองค์ประกอบที่น าไปสู่ความส าเร็จในการน านโยบายยาเสพติดไปปฏิบัติ จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการวิจัยได้ว่า   
 3.1 การวางแผน  นโยบายเกิดการก าหนดจากรัฐบาลหรือส่วนกลาง ท าให้การท างานสามารถเป็นไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดตามค าสั่ง  มีการท างานโดยใช้แผนการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน  ท าให้
การจัดท าแผนมีความชัดเจนเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกระทรวงมหาดไทยผู้รับผิดชอบก าหนด 
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 3.2 การจัดองค์การ  รูปแบบและโครงสร้างการจัดองค์กรมีส่วนงานที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ในการตีความ
การปฏิบัติงานตามกรอบการท างานที่เป็นระบบและเอื้ออ านวยกับการท างานที่จะได้บุคลากรที่มีคุณภาพมา
ปฏิบัติงาน และช่วยเหลือบุคลากรที่ไม่มีความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ท างาน ในด้านการพัฒนาความรู้จากการ
ฝึกอบรมเรื่องยาเสพติด 
 3.3 การจัดการบุคลากร  การมีส่วนงานที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน  ท าให้การจัดอัตราก าลังนั้นเป็นไปกรอบ
การท างาน และสามารถ ท าตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการด าเนินง านตาม
นโยบายได้เป็นอย่างดี 
 3.4 การก ากับงาน องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการนโยบายยาเสพติด ตามค าสั่งที่ได้รับมาตามระบบ
และกลไกของนโยบายยาเสพติด  ท าให้การดูแลและการมอบหมายงาน เป็นไปตามระบบ  ขั้นตอน  จากส่วนกลาง
ท าให้มีความเป็นเอกภาพในการจัดการผลของการปฏิบัติได้ 
 3.5 การประสานงาน องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรท้องถิ่น การท างานมีลักษณะใช้ความสัมพันธ์
ส่วนตัวในการขอความร่วมมือและการมีสว่นร่วมของผู้บรหิารและผูน้ าชุมชนไดม้ากกว่า รวมทั้งผู้น าจากฝ่ายปกครอง
ที่เป็นตัวแทนของส่วนกลางหรือราชการ  สามารถที่จะด าเนินการได้อย่างรวดเร็วในการขอความช่วยเหลือในเรื่อง
ของการป้องกันสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในชุมชนได้ดี 
 3.6 การรายงาน  การรายงานเป็นไปตามกรอบการท างาน ขั้นตอน กระบวนการของนโยบายตามความ
เป็นจริง ซึ่งมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยต่อการสั่งการ สามารถด าเนินการแก้ไข หรือรับทราบในกระบวนการที่ ไม่
ชัดเจนในข้ันตอนท่ีท าให้เกิดปัญหาในการรายงานผลสัมฤทธ์ิได้ 
 3.7 การงบประมาณ ในการด าเนินกระบวนการหรือข้ันตอน มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ท าให้สามารถเป็นไปตามตัวช้ีวัดและการบริหารจัดการร่วมกันกับส่วนกลางได้เป็นอย่างดี
ในการรายงานผลงบประมาณ  

4) ข้อเสนอแนะการน านโยบายยาเสพติดไปปฏิบัติ จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการวิจัยได้ว่า   
 4.1 การวางแผน  การมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และการก าหนดนโยบายมอบให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการนั้นมีความชัดเจน  ตลอดจนข้อมูลเชิงลึกที่ควรจะมีการน ามาวางแผนร่วมกัน ทั้งส่วนกลาง 
ส่วนท้องถิ่น  

4.2 การจัดองค์การ  โครงสร้างขององค์การไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน  ในบางฝ่ายงานควรมีผู้ปฏิบัติงาน
หน้าท่ีที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง  
 4.3 การจัดการบุคลากร บุคลากรควรจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในเรื่องยาเสพติด และมีจิตใจที่
อยากจะท างานให้ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้งท าให้การท างานไม่
ต่อเนื่อง  
 4.4 การก ากับงาน การท างานนโยบายยาเสพติดท าตามค าสั่งจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียว การท างาน
ควร ดูบริบท ขนาด และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการให้อ านาจในการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงการท างาน ภายใต้สถานการณ์ยาเสพติดที่จะต้องติดตามอยู่ตลอดเวลา 
 4.5 การประสานงาน  การประสานงานควรมีการเปิดใจและแลกเปลี่ยนหน้าท่ีการท างาน ท้องถิ่นและฝ่าย
ปกครองในการให้ความร่วมมือกัน   

4.6 การรายงาน กลไกการปฏิบัติงาน อ าเภอและจังหวัดควรจะมีการรายงานผลย้อนกลับการปฏิบัติงาน
ให้ท้องถิ่นได้ทราบผลการท างาน เพื่อการท างานจะมีแนวทางการพัฒนาการท างานท่ีชัดเจนและเหมาะสม  
 4.7 การงบประมาณ การจัดสรรและให้มีอิสระขององค์กรบริหารส่วนต าบล ในการก าหนดขั้นตอน 
กระบวนการที่เช่ือมความสัมพันธ์ในการก าหนดภารกิจการท างานของท้องถิ่น  ในการบริหารจัดการควรลดขั้นตอน
ให้หน่วยงานนั้นสามารถจัดการเองได้  การจ ากัดงบประมาณท าให้การตัดสินใจยากแก่การปฏิบัติและการพัฒนา
โครงการต่างๆที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1) แนวนโยบายการน านโยบายไปปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีประเด็นที่น ามา

อภิปรายผล ดังนี้ 
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 1.1 ด้านการวางแผน ผลการวิจัย   พบว่า มีการจัดท าแผนนโยบายยาเสพติด บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการ
ตามภารกิจของนโยบายในระดับภาคในขั้นตอนของการแปลงนโยบายออกเป็นแนวทางปฏิบัติ ออกมาในรูปของ
แผนงานหรือโครงการ จากกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการวางกรอบแผนงาน มาสู่ระดับท้องถิ่นที่อยู่
ภายใต้ บทบาทภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล ในยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
สอดคล้องกับวรเดช จันทศร (2541,หน้า 39-46) กล่าวว่าแนวทางปฏิบัติเป็นนโยบายระดับจุลภาค ที่มาจาก
หน่วยงานระดับล่าง รับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการมาจากเบื้องบน มาปรับเปลี่ยนเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  
ผ่านกลไกศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด และ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อ าเภอ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบนโยบายน าไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลในระดับ
พื้นที่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย ตามยุทธศาสตร์ด้าน Demand ,Potential 
Demand และด้านการบริหารจัดการงานแบบบูรณาการ ตามหลักการการพลังแผ่นดิน การน านโยบายไปปฏิบัติ
จากบนลงสู่ล่าง (Top-down of implementation)  ซึ่งน ามาสู่การวางแผนคือผลผลิตของนโยบาย (Van Horn 
1979)  ในการนี้กรอบการท างานในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาท
ภารกิจท่ีมีแผน กฎหมายและระเบียบรองรับ การท างานด้านงานยาเสพติดอยู่แล้ว 
 ทั้งนี้มาจากการก าหนดนโยบายและการน าไปปฏิบัติในการวางแผน ควรที่จะมีการมอบอ านาจบทบาท
หน้าท่ีเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจน  เนื่องจากสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่าง
กัน ตามที่วรเดช จันทศร (2548,หน้า 39-46) ได้กล่าวไว้ โดยการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ท่ีมาจากข้อบัญญัติท้องถิ่น และการน ากระบวนการวางแผนที่มาจากความ
ต้องการของประชาชน ซึ่งมีการท าแผนชุมชน โดยการท าประชาคมในประเด็นการพัฒนาสังคม โดยมีเรื่องยาเสพติด
อยู่ในกระบวนการค้นหาปัญหาและแนวทางอันเป็นภารกิจหลักท่ีต้องท าผ่านแผนพัฒนา 3 ปี กล่าวได้ว่าการวางแผน
ที่ไม่ชัดเจนในวัตถุประสงค์ และอ านาจท่ีให้องค์กร ให้มีความสามารถหรือสมรรถนะขององค์กรในการปฏิบัติ อาจท า
ให้เกิดปัญหาด้านการควบคุม แนวทางปฏิบัติ แผนงาน ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติโดยรวมได้ (วรเดช จันทศร, 2544, หน้า 543) 
 1.2  ด้านการจัดองค์กร ผลการวิจัย  พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบล อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร มีการจัด
โครงสร้างองค์กร 2 ลักษณะ คือ 1) ยุทธศาสตร์หลักตามกรอบและกลไกการจัดการของกระทรวงมหาดไทย เป็นไป
ตามกระบวนการของการแปลงแผนงานในระดับมหภาคที่มีการบูรณาการท างานร่วมกันภายใต้โครงสร้างการ
บริหารงานส่วนกลาง และการจัดโครงสร้าง 2) การจัดตามภารกิจหน้าท่ีอีกภารกิจหนึ่งขององค์กรบริหารส่วนต าบล 
ที่มีอยู่แล้วแต่การเพิ่มบทบาทหน้าที่ เป็นเพียงการเพิ่มกิจกรรมให้มากขึ้น  และเป็นที่รวมภารกิจขอ งหลาย ๆ 
หน่วยงาน ที่มีนโยบายเช่ือมโยงกัน หลายหน่วยงานทั้งภายในกระทรวงเดียวกันหรือเช่ือมโยงกับกระทรวงหรือกรม
อื่นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริพงษ์ ลดาวัลย์ อยุธยา (2542, หน้า 11-12) 
 ทั้งนีอ้งค์การบริหารส่วนต าบล มีการจัดองค์กรตามยุทธศาสตร์การบูรณาการงานภารกิจโดยใช้การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างของกระทรวงมหาดไทยและศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดและอ าเภอ  
แต่การท างานยาเสพติดยังคงเป็นไปตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีการจัดองค์กรโดยใช้หลักการ
บริหารการแบ่งงานกันท า ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่ เป็นทางการ ในต าแหน่งผู้บริหารสั่งงานตามระบบของการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การจัดส่วนราชการหรือองค์กรที่มีความแตกต่างด้าน โครงสร้างหรือภารกิจ 
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนภูมิภาค  
 1.3 การจัดบุคลากร ผลการวิจัย พบว่า  มีการจัดบุคลากรตามประสบการณ์การท างานร่วมกับชุมชน และ
เป็นไปตามหน้าท่ีประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยฝ่ายบริหารของข้าราชการส่วนท้องถิ่น คือหัวหน้าส านัก
ปลัดท าหน้าที่มอบหมายบทบาทภารกิจให้กับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  และเจ้าหน้าที่ป้องกันและ
นักพัฒนาชุมชน  รวมทั้งการท างานจะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายงานให้ความช่วยเหลือการท ากิจกรรมที่เป็น
ภารกิจเฉพาะหรือโครงการที่จัดท าข้ึน  ทั้งนี้จากการจัดบุคลากรเป็นหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติในการ ท าตามวัตถุประสงค์ที่
ได้ก าหนดตามอ านาจของผู้ก าหนดนโยบาย ในการจัดการโครงสร้าง ให้เป็นไปตามแบบแผนของการบริหารงานด้าน
ยาเสพติดโดยท้องถิ่น และเป็นไปตามความต้องการทางด้านการเมืองของส่วนกลาง ที่มีตัวช้ีวัดคือการมอบหมายงาน
ตามโครงสร้าง ก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายเท่าน้ัน ซึ่งจะเห็นได้จากความแตกต่างในการ
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ท างานท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้การมีส่วนร่วมในองค์กรในการท างานยาเสพติด ซึ่งสามารถตอบสนองการ
แก้ไขปัญหาและการจัดการได้มากกว่าการจัดโครงสร้างตามหน้าท่ีที่ส่วนกลางก าหนดมา 
 1.4 การก ากับงาน  ผลการวิจัย พบว่า การบริหารจัดการเป็นไปตามโครงสร้างการก าหนดจากส่วนกลาง 
โดยให้ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินจังหวัดและอ าเภอ เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดการข้อมูล จัดสรร
งบประมาณ และการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะเป็นผู้รับมอบการด าเนินงานผ่านการประชุมโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และมอบให้กับหัวหน้า
ฝ่ายพนักงานราชการท้องถิ่น คือปลัดเป็นผู้ด าเนินการก ากับและดูแล รวมทั้งมีการก าหนดการท างานบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานภาคนอก ซึ่งเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งเป็นฝ่ายปกครองที่ท าหน้าที่ให้
ความรู้ และการบ าบัดที่ให้สาธารณสุขเป็นผู้ดูแล การจัดกิจกรรม/โครงการร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ทั้งนีก้ารน านโยบายปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเพียงการท าตามขั้นตอนของรัฐบาลกลาง ที่
ตอบสนองตามระบบของนโยบายทางด้านการเมือง ท่ีมีการควบคุมโดยโครงสร้างการท างานท่ีมีเป้าหมายเพียงหาคน
รับผิดชอบท่ีสามารถตัดสินใจในระดับสูงสุดขององค์กรเท่านั้น แต่การท างานไม่ได้เป็นไปตามบริบทหรือเป็นไปตาม
ความเหมาะสมที่ท้องถิ่นจะสามารถน าบุคลากรที่มีเช่ียวชาญเฉพาะที่มาจากการวิเคราะห์การท างานที่มาจากความ
สนใจ หรือคนในพื้นที่ที่ได้รับทราบปัญหาในการท างาน และการเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง รวมทั้งอ านาจทางด้ าน
กฎหมายที่ควรมีการก าหนดเฉพาะของภารกิจต่างๆตามยุทธศาสตร์ที่ปฏิบัติร่วมกันของแต่ละหน่วยงานที่ท างาน
ร่วมกัน 
 1.5 การประสานงาน ผลการวิจัย พบว่า การประสานงานภายในองค์กรเป็นหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนราชการ
ท้องถิ่นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีลักษณะเป็น พี่น้อง เครือญาติ สามารถพูดคุยได้โดยตรง และมีการจัดตั้ง
ศูนย์ยาเสพติดชุมชน เป็นองค์กรประสานความร่วมมือระหว่างข้อมูลจากส่วนกลางและองค์การบริหารส่วนต าบล ใน
การบริหารจัดการและประสานกับองค์กรภายนอกเพื่อการจัดกิจกรรมหรือโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลมี
คุณลักษณะส าคัญที่สามารถน าการประสานงาน โดยน าองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมในการท างานได้เป็น
อย่างดี แต่การประสานงานมิได้เพียงแต่จะจัดให้มีการประสานงานเท่านั้น หากแต่ต้องให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจงานร่วมกัน
ท างานด้วยความเต็มใจ  จึงเห็นได้ชัดเจนว่าข้อตกลงที่ส าคัญของการประสานงานก็คือ ความ ร่วมมือ  (Co-
operating)  ในการปฏิบัติงานเพ่ือจะช่วยให้การบริหารงานประสบความส าเร็จ 
 1.6 การรายงาน  ผลการวิจัย  พบว่าการรายงานมีการใช้ระบบสารสนเทศที่จัดท าขึ้นจากส่วนกลางที่มี
ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัดและอ าเภอ เพื่อรายงานโครงการและงบประมาณ ที่ มีข้อมูลจ านวน
ผู้เข้าร่วมบ าบัดฟื้นฟูเป็นหลักในการรายงานผลและการประเมิน รวมทั้งมีการจัดท าเล่มรายงานโดยท าขึ้นเพื่อเป็น
หลักฐานการอันเป็นภารกิจหลักท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลในการปฏิบัติงาน แต่การรายงานที่เป็นระบบโดยมีระบบ
สารสนเทศมาอ านวยความสะดวกในการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างองค์กร สามารถประเมินได้ในเชิงปริมาณที่มีจ านวน
ผู้เข้าร่วม และงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการเท่านั้น แต่การประชุมที่จัดขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อกา
รายงานพฤติกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงผู้เข้ารับการบ าบัด เป็นการประชุมเพื่อการอบรมความรู้ในเรื่องของการ
บ าบัดรักษาเท่านั้น 
 ทั้งนี้การเสนอรายงานควรจะมีขั้นตอนที่ให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบต่าง ๆ ทราบความเคลื่อนไหว ความ
เป็นไปเป็นระยะ ๆ ท้ังผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบความก้าวหน้าของงานของตนอยู่เสมอ  การเสนอ
รายงานจ าเป็นต้องมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานมีการวิจัย การประเมินผล  และมีการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อการ
ปรับปรุงได้ทันทีหรือการปรับปรุงในอนาคต  

1.7 การงบประมาณ ผลการวิจัย พบว่า งบประมาณเป็นการจัดการการเงินของรัฐบาลที่น าเป้าหมายจาก
สถานการณ์ยาเสพติดโดยใช้บริบทชุมชนที่แตกต่างและการแพร่ระบาดของยาเสพติด เป็นตัวก าหนดโดยฝ่าย
ปกครองเป็นผู้จัดท าข้อมูลเพื่อน าไปให้องค์การบริหารส่วนต าบล มาท าโครงการฟื้นฟูและอบรมเป็นรายหัว เพื่อ
น าไปสู่การประเมินนโยบาย 

 ทั้งนี้งบประมาณจากนโยบายเป็นเป้าหมายในการก าหนดแผนการด าเนินงาน สอดคล้องกับ            
สุรีย์ ด ารัสศิริรัตน์ (2547) ที่กล่าวว่า งบประมาณมีข้อจ ากัดในการจัดสรร ในเรื่องระยะเวลาและจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจร่วมกัน ในการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีโครงการเป็นตัวก าหนดระยะเวลา ท าให้
การด าเนินงานเกิดอุปสรรค  การให้ความรู้เรื่องการเบิกจ่ายและการสร้างความเข้าใจ ควรจะก าหนดก่อนการ
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วางแผนและให้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเข้ามารับทราบการจัดสรรงบประมาณทุกระดับขององค์กรที่รับผิดชอบ 
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการน ามาใช้จ าเป็นจะต้องมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาในด้านหลักการและการปฏิบัติงาน และการประเมินผล 

2) ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติ   มีประเด็นที่
น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

2.1 การวางแผน พบว่า  เป็นไปตามต้องความต้องการของผู้ก าหนดนโยบายระดับชาติ ไม่ใช่ท้องถิ่น  ท า
ให้บทบาทภารกิจที่ไม่มีความต่อเนื่อง ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตลอดเวลา  การวางแผนทุกด้าน
โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหรือบุคลากรมีความจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนการท างาน  การขาด
คุณสมบัติเฉพาะ และการวางโครงสร้างที่ขึ้นอยู่กับนโยบายส่วนบนเพียงอย่างเดียว ท าให้เกิดความล่าช้าจาก
กระบวนการ และเงื่อนไขกฎระเบียบในการเช่ือมโยงแผนที่ต้องมีการควบคุมกับภาคส่วนอื่นๆ ท าให้การวางแผนไม่
เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนกลางก าหนด  

ทั้งนี้ปัญหาความไม่ชัดเจนในด้านอ านาจ บทบาทหรือภารกิจ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแผนและโครงสร้าง
ตลอดเวลา และระเบียบและขั้นตอน ความสอดคล้องในการน ามาปฏิบัติไม่เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น 
และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 12 แห่ง มีเงื่อนไขในการจัดการที่มีความแตกต่างด้าน
สภาพพื้นที่และนโยบายขององค์กรการบริหารส่วนต าบล ที่มีภารกิจทับซ้อน ท าให้เกิดการท างานที่มีเป้าหมายตาม
เพียงตามตัวช้ีวัดและปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามความต้องการของนโยบายระดับชาติ   และการสร้างความร่วมมือ 
เครือข่ายและหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง  ไม่เป็นไปตามแผนงาน ด้วยเกิดจากภารกิจหน้าที่ขององค์กรที่ความ
แตกต่างหรือความรับผิดชอบท่ีเป็นไปตามโครงสร้างจากการวางแผนเป็นไปตามเง่ือนไขของส่วนกลาง ซึ่งไม่สามารถ
สร้างความร่วมมือภายใต้การพูดคุยแลกเปลี่ยนตั้งแต่เริ่มกระบวนการ  
 2.2 การจัดองค์กร  พบว่า  การก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบเป็นเพียงการท าตามภารกิจหลัก
ของศูนย์อ านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด อ าเภอ และต าบล มีการจัดโครงสร้างองค์กรโดยซ้อนทับ
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีการท างานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในด้านสังคมอยู่
ก่อนแล้ว  ซึ่งมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้ภารกิจหลัก เป็นปัญหาด้านสมรรถนะ ที่ท าให้เกิดปัญหาการจัด
องค์กรที่มาจากการท างานตามโครงการจากส่วนกลาง  ไม่เป็นไปตามภารกิจหลักที่องค์การบริหารส่วนต าบลมี
วัตถุประสงค์ ในการท างานยาเสพติดในแต่ละพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 12 แห่งจะต้องเป็นไปตาม
ความรู้และความเข้าใจในบริบทท้องถิ่น 
 ทั้งนี้การจัดองค์กร  มีปัญหาด้านความรับผิดชอบในด้านความร่วมมือของผู้น ากลุ่มองค์กรในชุมชนที่ขาด
การมีส่วนร่วม และร่วมมือที่มี  จากสาเหตุที่มีเง่ือนไขข้อก าหนดเรื่องเวลา  และการมาสร้างความเข้าใจใน
กระบวนการปฏิบัติ   
 2.3 การจัดการบุคลากร พบว่า  ปัญหาด้านสมรรถนะหลัก  ไม่มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ  บุคลากรมีการด าเนินงานภายใต้อ านาจหน้าที่หลักของต าแหน่ง
หลักท่ีมีอยู่ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลควบคู่ไปกับด าเนินนโยบายจากส่วนกลางที่ยังไม่สามารถตอบสนอง
ความเข้าใจและทักษะของบุคลากรที่จะมาท างานด้านยาเสพติดที่ชัดเจน  ท าให้การควบคุมบุคลากร ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท าได้เพียงการใช้การมีส่วนร่วมในทุกฝ่ายงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะหน้า  แต่ยังคงต้องมีบริบท
ความเข้าใจเกิดขึ้นจากค าสั่งจากส่วนกลาง  ในด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  ปัญหาเกิดจาก
การท างานตามภารกิจที่ได้รับค าสั่งจากส่วนกลาง ไม่ได้เกิดจากความต้องการของเจ้าหน้าที่ที่รับทราบข้อมูลเชิงลึก
มากกว่า และความรู้ความสามารถเรื่องยาเสพติดอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ส่งผลต่ออ านาจในการด าเนินงานมีความแตกต่างภายใต้ระเบียบและบทบาทหน้าท่ี การด าเนินงานจึง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามช่วงเวลา 
 2.4 การก ากับงาน   พบว่า ปัญหาด้านการควบคุมจะเห็นเด่นชัดภายใต้  การก าหนดบทบาทหน้าที่ใน
กรอบของการท างานและระเบียบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มาสู่องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่สอดคล้อง
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง จะเห็นได้จากการวางแผน  การจัดองค์กรที่มีการการก าหนดและ
เป็นไปตามโครงสร้างการท างานของส่วนกลาง ซึ่งท าให้เกิดปัญหาต่อเนื่องกันมาคือการท างานร่วมกันกับองค์กรอื่น 
ที่เกิดจาก ปัญหาทางด้านอ านาจและความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ และองค์การบริหาร
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ส่วนต าบลด าเนินตามอ านาจการสั่งการจากนโยบายส่วนกลาง เป็นเพียงการด าเนินการตามโครงการและการ
ปฏิบัติงานเชิงพื้นที่  

ทั้งนี้ปัญหาทางด้านความสนับสนุนและความผูกพันขององค์กร เกิดขึ้นจากการท างานไปในทิศทาง
เดียวกันแต่ขาดความสัมพันธ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกส่วนราชการ กลุ่มเป้าหมาย และประชาชน ในการ
ก ากับงานให้เกิดแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ตรงจุด 
 2.5 การประสานงาน   พบว่า การขาดความเข้าใจในกระบวนการด าเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการ ใน
เรื่องของเวลาและบทบาทหน้าที่ในการท างานร่วมกัน เป็นปัจจัยส าคัญของปัญหาด้านความร่วมมือ ส่งผลให้ การ
ควบคุมและอ านาจ เกิดจากฝ่ายปกครองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดประชาชนมากกว่าองค์การบริหารส่วนต าบล  ท าให้
การประสานงานจะต้องขอความช่วยเหลือ ร่วมมือจากฝ่ายปกครอง ในการท าความเข้าใจกับชุมชน ทั้งนี้การจะท า
ให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดตรงตามเป้าหมาย การท างานและการบูรณาการร่วมกัน การสร้างความเข้าใจ ส่งผลต่อ
ปัญหาอ านาจและความสัมพันธ์  ที่มี เพียงการปฏิบัติงานเป็นไปตามความสัมพันธ์ในระดับปัจเจกบุคคล 
ความสัมพันธ์ส่วนตัวเท่านั้น  
 2.6 การรายงาน  พบว่า ปัญหาด้านสมรรถนะ เป็นปัจจัยหลักจากที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีข้อมูล
หรือรายละเอียดการรายงานผลประกอบข้อมูลเชิงลึก ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ค้า ผู้เสพ  ท าให้ผลสัมฤทธิ์ไม่สามารถ
ประเมินภาพรวมที่ได้ และการควบคุม ที่ส่งผลให้การรายงานข้อมูลมาจากผู้ปฏิบัติงานเชิงพื้นที่  โครงสร้างการ
ท างานมีและวิธีการยังมีการใช้รูปแบบเดิม  แต่บริบทหรือสถานการณ์ในพื้นที่ เปลี่ยนแปลง  ท าให้การรายงาน
ผลส าเร็จล่าช้า  และเกิดปัญหาทางด้านอ านาจและความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายปกครอง ที่มี
บทบาทการท างานท่ีแตกต่าง เพราะระเบียบ อ านาจมีความแตกต่างกัน   

ทั้งนีก้ิจกรรมโครงการเป็นการเก็บข้อมูลไว้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง  เพื่อแจ้งรายงานผลตามกรอบ
และบันทึกไว้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการท างานตามภารกิจเร่งด่วนเท่านั้น  เมื่อการเมืองเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยน จึง
ไม่เกิดความต่อเนื่อง รวมทั้งสถานการณ์ยาเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รายงานผลจึงเป็นการเปรียบเทียบ
เชิงปริมาณตามตัวช้ีวัดเท่านั้น 
          2.7 การงบประมาณ พบว่า ปัญหาด้านสมรรถนะเป็นปัจจัยส าคัญ คือการขาดความชัดเจนในขั้นตอนการ
เบิกจ่าย  ที่เกิดจากการก าหนดระยะเวลาที่ทางส่วนกลางก าหนดให้ท าโครงการ  ไม่สามารถท าให้แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่ก าหนด การควบคุม ภายใต้การก าหนดรายละเอียดผู้เข้าร่วมที่ชัดเจนจากส่วนกลาง  แต่การ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ยาเสพติดของกลุ่มเสี่ยง  ที่ไม่มาตามก าหนด เกิดปัญหาความร่วมมือและท าให้เกิดความ
ล่าช้าจากการประสานงานและความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินโครงการร่วม  เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง 
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องหางบประมาณจากส่วนอื่นที่เป็นงบประมาณของตนเองมาด าเนินการเพื่อไม่ให้กระทบ
กับการการเบิกจ่ายเป็นไปตามวันเวลา การก าหนดของส่วนกลาง ศพส.จ และ ศพส.อ ตามระเบียบเดียวกัน แต่
โครงการจ าเป็นที่ต้องมีการด าเนินไปตามความพร้อมของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
ไม่อาจคาดเดาได้  ทั้งนี้ จึงไม่เป็นไปตามกรอบและเง่ือนไข องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องหางบประมาณส ารอง 
ก่อนและหลังของกิจกรรมที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการให้ตรงตามก าหนดเวลา     

3) ปัจจัยและองค์ประกอบที่น าไปสู่ความส าเร็จในการน านโยบายยาเสพติดไปปฏิบัติ มีประเด็นที่
น ามาอภิปรายผล ดังนี้    

ตามกระบวนการบริหารโดยใช้หลัก  PODSCROB มาอธิบายปัจจัยส าคัญที่จะสามารถน าไปสู่ความส าเร็จ
ของการบริหารงานองค์กรการบริหารส่วนต าบล  ล าดับแรก พบว่า ในด้านการวางแผน  พบว่า นโยบายเกิดการ
ก าหนดจากรัฐบาลหรือส่วนกลาง ท าให้การท างานสามารถเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดตาม
ค าสั่ง  มีการท างานโดยใช้แผนการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน  ท าให้การจัดท าแผนมีความชัดเจนเป็นไปตาม
ขั้นตอนที่กระทรวงมหาดไทยผู้รับผิดชอบก าหนด ล าดับที่สอง พบว่า ด้านการจัดองค์การ  เนื่องจากรูปแบบและ
โครงสร้างการจัดองค์กรมีส่วนงานที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ในการตีความการปฏิบัติงานตามกรอบการท างานที่เป็น
ระบบและเอื้ออ านวยกับการท างานที่จะได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาปฏิบัติงาน และช่วยเหลือบุคลากรที่ไม่มีความ
เช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ท างาน  ส่งผลในด้านการพัฒนาความรู้จากการฝึกอบรมเรื่องยาเสพติด ล าดับที่สาม 
พบว่า การจัดการบุคลากร  การมีส่วนงานที่มีโครงสร้างที่ชัดเจนแบบทางการ  ท าให้การจัดอัตราก าลังนั้นเป็นไป
กรอบการท างาน และสามารถท าตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานตาม
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นโยบายได้เป็นอย่างดี เช่ือมโยงและมีลักษณะเหมือนกันกับ ล าดับที่สี่ การก ากับงาน พบว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบล  ตามค าสั่งที่ได้รับมา ตามระบบและกลไกของนโยบายยาเสพติด  การดูแลและการมอบหมายงาน เป็นไปตาม
ระบบ  ข้ันตอน  จากส่วนกลางท าให้มีความเป็นเอกภาพในการจัดการผลของการปฏิบัติได้ ท าให้ การประสานงาน 
ล าดับที่ห้า พบว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการท างานด้านการประสานงานจึงมี
ลักษณะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการขอความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้น าชุมชนได้มากกว่า 
รวมทั้งผู้น าจากฝ่ายปกครองที่เป็นตัวแทนของส่วนกลางหรือราชการ  สามารถท่ีจะด าเนินการได้อย่างรวดเร็วในการ
ขอความช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในชุมชนได้ดี  และท าให้เกิดการบริหารจัดการเรื่อง  
ล าดับที่หก การรายงาน พบว่า เป็นไปตามกรอบการท างาน ขั้นตอน กระบวนการของนโยบายตามความเป็นจริง ซึ่ง
มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยต่อการสั่งการ สามารถด าเนินการแก้ไข หรือรับทราบในกระบวนการที่ไม่ชัดเจนใน
ขั้นตอนที่ท าให้เกิดปัญหาในการรายงานผลสัมฤทธิ์ได้ และล าดับสุดท้ายในการใช้งบประมาณ ขององค์กรบริหาร
ส่วนต าบลที่ได้รับ ได้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งนี้ท าให้สามารถผล
การด าเนินงานเป็นไปตามตัวช้ีวัดและการบริหารจัดการร่วมกันกับส่วนกลางได้เป็นอย่างดีในการรายงานผล
งบประมาณ และผลสัมฤทธ์ิของนโยบายยาเสพติด 

4) ข้อเสนอแนะการน านโยบายยาเสพติดไปปฏิบัติ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 4.1 การวางแผน พบว่า จ าเป็นจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน การก าหนดนโยบายจะต้องชัดเจน
ในการด าเนินการว่าท้องถิ่นสามารถด าเนินการในเรื่องใดบ้าง บางครั้งนโยบายยาเสพติดที่ทางรัฐนั้นมอบให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการนั้นมีความชัดเจน แต่แนวทางปฏิบัติกลับไม่ชัดเจนและการท างานไม่ได้เป็นไปตาม
กรอบของนโยบาย ควรให้อ านาจหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจนว่าอ านาจหน้าที่ใดสามารถ
ด าเนินการได้และไม่สามารถด าเนินการได้ ตัวช้ีวัดความส าเร็จเป็นไปเพื่อประโยชน์ความร่วมมือกันท างานของ
นโยบายระดับบนหรือส่วนกลาง ไม่สามารถวัดความส าเร็จหรือมาส าเร็จจากการท างานหรือแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
ท้องถิ่นหรือองค์กรบริหารส่วนต าบลได้ อีกทั้งขาดข้อมูลเชิงลึกที่จะน ามาวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่
ยั่งยืนได้  
 4.2. การจัดองค์การ  พบว่า โครงสร้างขององค์การไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เพราะในบางฝ่ายงานไม่มี
ผู้ปฏิบัติงานหน้าท่ีที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง และกฎระเบียบไม่ท าให้เกิดการท างานเฉพาะกิจท่ีเร่งด่วน 
 4.3. การจัดการบุคลากร  พบว่า บุคลากรควรจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในเรื่องยาเสพติด และมี
จิตใจที่อยากจะท างานให้ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้งท าให้การท างาน
ไม่ต่อเนื่อง และควรจะมีแรงจูงใจที่เกิดจากการปฏิบัติงานท้ังทางด้านจิตใจ เพื่อเสริมแรงในการท างาน  
 4.4. การก ากับงาน  พบว่า การท างานนโยบายยาเสพติดท าตามค าสั่งจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียว การ
ท างานควร ดูบริบท ขนาด และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการให้อ านาจในการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงการท างาน ภายใต้สถานการณ์ยาเสพติดที่จะต้องติดตามอยู่ตลอดเวลา 

4.5. การประสานงาน พบว่า การประสานงานควรมีการแลกเปลี่ยนหน้าที่การท างาน ทั้งนี้ เพื่อ
ประสิทธิภาพ  ท้องถิ่นและฝ่ายปกครองควรมีการเปิดใจในการให้ความร่วมมือกัน  ในการต่อต้านกลุ่มอิทธิพลพื้นที่ 
รวมทั้งการประสานงานด้านมาตรการของเจ้าหน้าท่ีต ารวจจะต้องเข้มงวดพอในการท างานร่วมกันเพื่อติดตามผู้ที่เข้า
มายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาเข้าร่วมโครงการได้   

4.6. การรายงาน พบว่า กลไกการปฏิบัติงาน อ าเภอและจังหวัดควรจะมีการรายงานผลย้อนกลับการ
ปฏิบัติงานให้ท้องถิ่นได้ทราบผลการท างาน ทั้งนีเ้พื่อการท างานจะมีแนวทางการพัฒนาการท างานที่เหมาะสม และ
เป็นไปตามความต้องการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4.7 การงบประมาณ พบว่า การจัดสรรงบประมาณให้กับทางองค์กรบริหารส่วนต าบล ควรให้มีอิสระใน
การด าเนินการในการก าหนดขั้นตอน กระบวนการที่เช่ือมความสัมพันธ์ในการก าหนดภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ท างาน ควรลดขั้นตอนให้หน่วยงานนั้นสามารถจัดการเองได้  เพราะงบประมาณถูกจ ากัดท าให้การตัดสินใจยากแก่
การปฏิบัติและการพัฒนาโครงการต่างๆที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  
 ทั้งนีก้ารให้ความรู้เรื่องการเบิกจ่ายและการสร้างความเข้าใจ ควรจะก าหนดก่อนการวางแผนและให้การมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วนเข้ามารับทราบการจัดสรรงบประมาณทุกระดับขององค์กรที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการน ามาใช้จ าเป็นจะต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาในด้าน
หลักการและการปฏิบัติงาน และการประเมินผล 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 เชิงนโยบาย 
 1. ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการวางแผน จัดรูปแบบกระบวนการในการด าเนินงาน 
และอ านาจเฉพาะ เพื่อจะสามารถด าเนินการภายใต้การท างานบูรณาการร่วมกันกับเครือข่ายและองค์กรอื่นๆที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ในการก าหนดนโยบายจนถึงการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 3. ระเบียบหรือกฎเกณฑ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
 4. นโยบายและแผนงานควรมีความต่อเนื่องและสานต่อได้ 
 เชิงปฏิบัต ิ
 1. การด าเนินการควรมีค าสั่ง ในเรื่องระเบียบและวิธีปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจนไม่ทับ
ซ้อนกับส่วนกลาง 
 2. ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดควรก าหนดคุณสมบัติ และมีความตั้งใจและเข้าใจในบริบทและสถานการณ์ใน
พื้นที่อย่างแท้จริง 
 3. การจัดสรรงบประมาณ มีผู้รับผิดชอบตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายนโยบายยาเสพติดอย่างชัดเจนใน
กิจกรรมหรือโครงการ  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 การวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบกระบวนการของการน านโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่จะสามารถน าไป
ปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินงานครั้งต่อไป มีข้อเสนอแนะการวิจัยในการวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 

1. ในการศึกษาควรจะน ากลุ่มผู้บริหารฝ่ายข้าราชการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติดใน 
กระบวนการของการน าไปปฏิบัติมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร เพื่อเปรียบเทียบถึงปัจจัยที่ส่งผลอย่างแท้จริงในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ 

2. ผู้วิจัยควรศึกษา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม มีกระบวนการแก้ไขและการจัดการ
ตนเอง อย่างไรในการเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3. ควรศึกษาแรงจูงใจในการท างานด้านยาเสพติดของฝ่ายปฏิบัติและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายยา
เสพติด เพื่อจะได้ทราบว่ามีปัจจัยใดท่ีจะส่งผลต่อการท างานให้ประสบความส าเร็จได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เอกสารอ้างอิง 
วรเดช จันทรศร.(2544).การน านโยบายไปปฏิบัติ:ตัวแบบและคุณค่า. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 
      ศาสตร์. 
วรเดช จันทรศร. (2541). การน านโยบายไปปฏิบัติ (พิมพ์ครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ : สหายบล็อกและการพิมพ์. 
วรเดช จันทรศร. (2548). ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัต.ิกรุงเทพฯ : สหายบล็อกและการพิมพ์. 
ศิริพงษ์  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา.(2542). ทฤษฎีและแนวความคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์. เชียงใหม่: ดาว. 
สุรีย์ ด ารัสศิริรัตน์.(2547). การน าแนวนโยบายบ าบัดรักษายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติของโรงพยาบาลชุมชน  
            จังหวัดปทุมธานี.ปัญหาพิเศษ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
Hill, M. & Hupe, P. (2002). Implementing Public Policy: Governance in Theory and in 

Practice. California: Sage Publications. 
Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E. (1975). The Policy Implementation Process:   
           AConceptual Framework. Administration and Society, 6(4) ,445-488. 
 

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 


	proceedings_no2_1
	proceedings_no2_2
	proceedings_no2_3
	proceedings_no2_4



