"SUTHEP MODEL"
นวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ความนา
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและความ
มั่น คง ทุกรัฐ บาลจึ งกาหนดให้ ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติ โดยมอบหมายให้ สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงานและให้ทุกส่วน
ราชการถือเป็นนโยบายที่จะต้องให้ความร่วมมือดาเนินงาน อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานที่ผ่านมาได้พบว่า
การป้องกันและแก้ไฃปัญหายาเสพติดจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง ในปี 2536 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.) จึงมีแนวคิด
ในการใช้ภาคประชาชนเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชุมชน โดยจัดให้มีการสัมมนาร่วมกัน
ระหว่างภาครั ฐ องค์กรพั ฒ นาเอกชน และองค์ก รชุมชน เพื่อหาแนวทางและรูป แบบความร่ว มมื อในการ
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

และจัดทาโครงการเครือข่ายชุมชนในทุกภาคของ

ประเทศประมาณ 150 ชุมชน โดยเป็นโครงการนาร่องระยะ 3 ปีซึ่งผลการดาเนินงานประสบความสาเร็จใน
ระดับที่น่าพอใจ ส่งผลให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) จัดตั้งสานักงาน
ประสานและสนั บสนุนภาคประชาชนขึ้น 1 เพื่อทาหน้าที่เป็นหน่วยงานในการประสานและสนับสนุนการ
ดาเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนใน
รูปแบบงบเงินอุดหนุนและมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) เป็น
ผู้พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและกาหนดแนวทางสนับสนุนภาคประชาชนในการดาเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
เนื่ องจากสถานการณ์ ปั ญหายาเสพติดมีการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา ขณะเดียวกัน การเปลี่ ย น
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลแต่ละชุด ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประกอบกับได้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาให้การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนประสบปัญหาและอุปสรรคอย่างยิ่ง ทั้งด้านงบประมาณ และการประสานการดาเนินงานระหว่างภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน เนื่องจากความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์
ปัญหายาเสพติดต่างกันและขาดการประสานแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูล ความรู้ ความคิดระหว่างกัน
รวมทั้งแต่ล ะภาคส่ว นมีวิธีคิดและมุมมองเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดต่างกันและไม่มีพื้นที่ห รือช่องทางที่จะ
1

ต่อมาได้ปรับสถานภาพหน่วยงานเป็น “มูลนิธิภมู ิพลังชุมชนไทย (มภท. )”
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ก่อให้เกิดการบูรณาการวิธีคิดและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน แต่ละภาคส่วนจึง
มุ่งทางานในส่วนของตน ซึ่งการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานในหลายครั้งได้ก่อให้เกิด เป็นชนวนความขัดแย้ง
ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรต่างหน่วยงานทั้งที่ต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันในการปฏิบัติงาน ซึ่งสภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนดังกล่าว จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิผล
การพัฒนากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
นักวิจัยโครงการศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ชมรมสร้างเสริมภาคประชาสังคมเชียงใหม่ 2 จึงได้
ร่วมกันศึกษาและสังเคราะห์สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนและสภาพปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยพบว่า
 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการพัฒนาที่มุ่งเน้นด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และการบริการโดยขาด
ความใส่ใจด้านสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนาจิตใจ ทาให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวอ่อนแอลง
เด็กและเยาวชนถูกผลักจากครอบครัวไปเป็นภาระของสถานศึกษา ระบบความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนเปลี่ยนไปจากการยึดถือผู้อาวุโสไปสู่การยึดถือตาแหน่งหน้าที่หรือสถานภาพทางสังคม
ส่งผลให้ชุมชนขาดความเข็มแข็ง ขาดผู้นาทางจิตวิญญานที่จะเป็นศูนย์รวมความผูกพัน ความ
สามัคคี และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดมีการขยายตัวและเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทั้งในระดับชุมชนและ
ประเทศ ขบวนการค้ายาเสพติดขยายตัวอย่างรวดเร็วและรุกคืบเข้าสู่ประชากรวัยเยาว์ซึ่งยังขาด
วุฒิภาวะและทักษะในการป้องกันตนเอง
 หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ขาดความพร้อมทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมือสนับสนุน
การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขณะที่กลไกการประสานการดาเนินงานและ
การปฏิบัติงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยังขาดประสิทธิภาพทาให้ไม่สามารถบูรณาการ
ทางานร่วมกันได้ ส่งผลให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควรทั้งที่รัฐ
ได้ใช้จ่ายงบประมาณไปเป็นจานวนมาก
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับการถ่ายโอนภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย
ขาดการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ข้อมูล ความรู้ และกระบวนการดาเนินงาน ทาให้ไม่
สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในชุมชนให้เกิดผลประสิทธิผลได้
2

ก่อนปี 2555 คือ มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย สาขาภาคเหนือตอนบน
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 ภาคประชากรซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดโดยตรงและมีความพยายามที่จะสร้าง
เครือข่ายการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ยังไม่ได้รับการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานจากภาครัฐอย่างที่ควรจะเป็น ทั้งยังไม่ได้รับการรับรองสถานะการเป็น “หุ้นส่วน” ใน
การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การที่สถานการณ์ปัญหายาเสพติดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้โครงสร้าง กลไก และกระบวนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ขาดความยืดหยุ่นไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์ปัญหาที่เปลี่ยนไป
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องปรับกระบวนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้มีความ
ยืดหยุ่นสามารถปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ปัญหาที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ กระบวนการ
ดาเนินงานจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึง่ จากการทบทวนสถานการณ์ปัญหาในการดาเนินงาน
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พบว่า ทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานต่างประสบปัญหาเดียวกัน
คือ การขาดศักยภาพและความพร้อมในการดาเนินงาน ขณะที่บุคลากรของทุกหน่วยงานต่างมีความมุ่งมั่น
เดียวกันคือ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนั้น การสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาที่
เกิดขึ้นและการร่วมกันกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา จึงเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะช่วยให้เกิดความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ
นักวิจัยโครงการศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
สถาบันวิจัยสังคม และเจ้าหน้าที่ชมรมสร้างเสริมภาคประชาสังคมเชียงใหม่ จึงได้เลือกพื้นที่ตาบลสุเทพเป็น
พื้นที่ศึกษาเพื่อพัฒนาตัวแบบการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างบูรณาการ ทั้งนี้
เนื่องจากพื้นที่ตาบลสุเทพเป็นพื้นที่ที่มีรายงานระบุว่า มีสถานการณ์ปัญหายาเสพติดรุนแรง นอกจากนี้ ตาบล
สุเทพยังมีความสาคัญในฐานะที่เป็นที่ตั้งของวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพวรวิหาร ซึ่งเป็นศาสนสถานสาคัญของ
จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกด้วย โดยการศึกษาและพัฒนา
ตัวแบบการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างบูรณาการ ใช้วิธีการจัดประชุมตัวแทน
จากทุกภาคส่วนในพื้นที่ตาบลสุเทพรวมทั้งกลุ่มประชากรที่ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มผู้สร้างปัญหายาเสพติดในชุมชน
โดยการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาในชุมชน
และร่วมกันค้นหาสาเหตุ แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งกาหนดผู้รับผิดชอบการดาเนินงาน
ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมความคิดในการจัด
ประชุมหลายครั้งรวมทั้งการจัดค่ายกิจกรรม นักวิจัยโครงการศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด สถาบันวิจัยสังคม และเจ้าหน้าที่ชมรมสร้างเสริมภาคประชาสังคมเชียงใหม่
ได้สังเคราะห์และพัฒนาเป็นตัวแบบการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างบูรณาการ
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ซึ่งนับว่าเป็น “นวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน” ที่พัฒนาขึ้นโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในตาบลสุเทพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวแบบ(Model)ดังกล่าว
ประกอบด้วย
 4 S คือ Support , Stimulate , Share , Stake holder
 2 U คือ Understand , Unlimited
 2 T คือ Team , Transfer
 2 H คือ Holistic , Hub
 4 E คือ Education , Encouragement , Enforcement , Evaluation
 3 P คือ Participatory , Plernning(Playing + lernning) , Promotion
เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ๆ จึงเรียกตัวแบบ(Model) การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่าง
บูรณาการที่พัฒนาขึ้นนี้ว่า “SUTHEP MODEL(สุเทพโมเดล)”ซึ่งตัวแบบนี้จะใช้ติดตั้งและดาเนินงานในชุมชน
ต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อประเมินผลการใช้งาน

SUTHEP MODEL (สุเทพโมเดล) นวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
สุเทพโมเดล (SUTHEP MODEL) หรือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เกิดจากการผนวกแนวคิด
การมีส่วนร่วมของประชาชน และแนวคิดการกระจายอานาจการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกันภายใต้หลัก
เมตตาธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง SUTHEP MODEL (สุเทพโมเดล) มีองค์ประกอบ รูปแบบ
และวิธีการดาเนินงาน ดังนี้
องค์ประกอบ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้ร่วมดาเนินงาน
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการ
เครื่องมือในการ
ปฎิบัติงาน
กลไกการทางาน

รูปแบบและวิธีการดาเนินงาน
S Stimulate
Support
Share
U Understand Unlimited
T Team
Transfer
H Holistic
E Education

Stake holder

Hub
Encouragement Enforcement Evaluation

P Participatory Plearning
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Promotion

เนื่องจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้แผ่ขยายไปทั่วทุกพื้นที่ ทุกหน่วยงาน และทุกกลุ่มประชากร
ดังนั้น SUTHEP MODEL (สุเทพโมเดล) จึงถูกออกแบบให้สามารถนาไปปรับใช้ได้ในทุกชุมชน หน่วยงาน
องค์กร ฯ โดยผู้รับผิดชอบหลักหรือที่มักจะเรียกว่า “เจ้าภาพหลัก”อาจจะเป็นหน่วยงาน องค์กร สถานศึกษา
สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(หากทาในพื้นที่ปกครองส่วนท้องถิ่น)ฯ โดยแต่ละองค์ประกอบ
จะมีรูปแบบและวิธีการดาเนินงาน ดังนี้
1. ผู้รับผิดชอบหลัก มีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงาน
o Stimulate คือ มีบทบาทในการกระตุ้นและปลุกเร้าให้ทุกภาคส่วนเกิดการรับรู้
เกิดความสนใจ ความตระหนัก และตื่นตัวในการจัดการปัญหายาเสพติด
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
o Support คือ ทาหน้าทีส่ นับสนุนทรัพยากรและการอานวยความสะดวกในการ
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ทุกภาคส่วน
o Share
คือ ทาหน้าทีแ่ บ่งปันข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา
และกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจที่ตรงกัน
ในการจัดการปัญหายาเสพติด
o Stake holder คือ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียและทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดการปัญหายาเสพติด
2. ผู้ ร่ ว มดาเนิ น งานหรื อผู้ ขับ เคลื่ อ นงาน ได้แ ก่ บุ คลากรทุ กฝ่ าย เช่น เจ้ าหน้า ที่ ห น่ว ยงาน
อาสาสมัคร จิตอาสา นั กวิช าการ เยาวชน ประชาชน ฯลฯ ซึ่งจะมีบทบาทหน้าที่ในการ
ดาเนินงานแตกต่างกันตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือความถนัด ทั้งนี้การทางานจะต้องมี
ความเข้าใจใน 2 ประการ คือ
o Understand คือ มีความเข้าใจสถานการณ์และสภาพปัญหายาเสพติด มีความเข้าใจ
บริบทชุมชน มีความเข้าใจในบทบาทภารกิจของแต่ละคน และแต่ละ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
o Unlimited คือ ต้องสามารถก้าวพ้นข้อจากัดในการทางานทั้งด้านงบประมาณ
ด้านภารกิจประจา ด้านเวลาทางาน ที่สาคัญคือ ทัศนคติเชิงลบต่อตัว
บุคคลและหน่วยงาน
3. กระบวนการปฏิบัติงาน เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกับทั้งปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ฯ นอกจากนี้ ปัญหายาเสพติดยังมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา
ดังนั้น การแก้ปัญหายาเสพติดให้ ประสบความก้าวหน้าหรือความสาเร็จจึงจาเป็นต้องแก้ไข
ปัญหาที่สัมพันธ์เชื่อมโยงไปพร้อม ๆ กัน การดาเนินงานจึงไม่สามารถดาเนินงานโดยลาพังคน
เดียวหรือหน่วยงานเดียว หากแต่จะต้องทางานร่วมกันและบูรณาการการทางานร่วมกันหลาย
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ฝ่าย และต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
กระบวนการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงต้องมีรูปแบบและวิธีการดาเนินงาน
ดังนี้
o Team คือ กระบวนการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจะต้องทางานกัน
เป็นทีมเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัญหาที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึน้
o Transfer คือ การถ่ายทอดหรือส่งต่อความรู้ ความคิด ความเข้าใจและประสบการณ์
จากการทางานให้แก่ผู้ร่วมงาน และผู้ที่จะสานต่อภาระงาน เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และเกิดความยั่งยืนในการดาเนินงาน
4. กระบวนการจัดการ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหายาเสพติดทั้งในระดับบุคคลและชุมชน
มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกตัวบุคคล และปัจจัยภายในและ
ภายนอกชุมชน กระบวนการจัดการปัญหายาเสพติดจึงต้องจัดการทุกมิติอย่างบูรณาการและ
จาเป็นต้องมีศูนย์กลางการประสานการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการปัญหายาเสพติดจึงต้องมี
รูปแบบและวิธีการดาเนินงาน ดังนี้
o Holistic คือ มีการจัดการแบบองค์รวม โดยจัดการทั้งด้านกาย จิต สังคม ครอบครัว
ชุมชน ฯ
o Hub คือ มีศูนย์กลางการบริหารจัดการและประสานงาน
5. เครื่องมือในการปฎิบัติงาน
เพื่อให้การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เกิด
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน เครื่องมือสาคัญในทุกกระบวนการของการดาเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างบูรณาการ คือ
o Education คือ ให้การศึกษา การสร้างความรู้ การพัฒนาความคิดและทักษะในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งแก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด
o Encouragement คือ การสร้างพลังและความเข้มแข็งทางจิตใจ การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดมักจะเห็นสัมฤทธิผลได้ยากหรือใช้เวลานาน ผู้ที่ปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงมักเกิดความท้อถอยหรือเสียกาลังใจในการต่อสู้กับ
ปัญหา การสร้างพลังและความเข้มแข็งทางจิตใจจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
o Enforcement คือ การใช้กฎหมาย ข้อบังคับหรือมาตรการทางสังคมในการบังคับ
หรือกดดัน เนื่องจากยาเสพติดเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ดังนั้น กฎหมาย ข้อบังคับ
หรือมาตรการทางสังคม จึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่สามารถนามาใช้ในการ
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ กรณีที่มีความจาเป็น
o Evaluation คือ การประเมินผล เพื่อที่จะทราบถึงสัมฤทธิผล ปัญหา อุปสรรค
ในการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทุกกระบวนการ
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ปฏิบัติงานจึงควรจะมีการประเมินผลการปฏิบัติเพื่อที่จะสามารถปรับปรุง แก้ไข
และพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
6. กลไกการทางาน การแก้ปัญหาในประเด็นที่มีความซับซ้อน และยุ่งยาก จาเป็นต้องใช้กลไกการ
ทางานที่จะช่วยให้ผู้ทางานได้เกิดความตื่นตัวและความตระหนักถึงคุณค่าของการทางาน ดังนั้น
การพัฒนาตัวแบบการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างบูรณาการ หรือ
SUTHEP MODEL (สุเทพโมเดล) จึงให้ความสาคัญกับกลไกการที่ทางานที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาความคิด จิตใจ กล่าวคือ
o Participatory คือ การให้ทุกคน ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
o Plearning คือ การเรียนรู้อย่างสนุกและเพลิดเพลิน ซึ่งมาจากหลักการทางานด้วย
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน (playing) และได้รับประสบการณ์ที่ช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ เกิดความรู้ และการพัฒนาความคิด (learning)
o Promotion คือ การสร้าง การสนับสนุนและการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีขวัญ กาลังใจ และความตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง
จากการที่เป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน
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