รายงาน
การประเมินผลการดาเนินงาน
ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ

โดย
รศ. นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์
นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์
นางสาวกรรณิการ์ ลานักเนตร
นายโชคชัย ปัญญาคา

หัวหน้าคณะผู้ประเมิน
ผู้ร่วมประเมิน
ผู้ร่วมประเมิน
ผู้ร่วมประเมิน

ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ

ก

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์วชิ าการสารเสพติดภาคเหนือฉบับนี้
สาเร็จลุลว่ งได้ดว้ ยดี ด้วยความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากศูนย์ฯ คณะผูป้ ระเมินขอขอบคุณ
ผูอ้ านวยการ ศูนย์วชิ าการสารเสพติดภาคเหนือ (ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์) ทีใ่ ห้ความไว้วางใจ
แก่คณะผูป้ ระเมินผล ได้รบั ผิดชอบในการประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์ฯ ครั้งนี้ และขอขอบ
พระคุณ รองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (คุณภิญโญ ทองชั ย)
รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ (รศ.ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์) ผูอ้ านวยการสานักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 (คุณจรรยา สระมัจฉา) คณะกรรมการอานวยการ คณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการ 4 ฝ่ายของศูนย์ฯ และเครือข่ายวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง ทีใ่ ห้ความ
ร่วมมือและอานวยความสะดวกในการสัมภาษณ์ และสนทนากลุม่ แก่คณะผูป้ ระเมิน ตลอดจน
เจ้าหน้าทีป่ ระจาศูนย์ฯ โดยเฉพาะคุณไพรลัดดา วงค์สาม และคุณพัชราภรณ์ วงษ์สชุ ั ย ทีช่ ่ วย
ประสานงานและให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การประเมินอย่างดียิ่ง
รองศาสตราจารย์นิโลบล นิ่มกิง่ รัตน์และคณะ
9 ตุลาคม 2549

ข

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การประเมินผลการดาเนินงานศูนย์วชิ าการสารเสพติดภาคเหนือ มีวตั ถุประสงค์ 2 ข้อ
คือ 1) เพื่อประเมินผลลัพธ์/ผลสาเร็จของศูนย์วชิ าการสารเสพติดภาคเหนือตามกรอบความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่กบั สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
2) เพื่อประเมินผลสาเร็จของศูนย์วชิ าการสารเสพติดภาคเหนือทีน่ อกเหนือจากกรอบความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่กบั สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
โดย
ได้ทาการวิเคราะห์เอกสารด้านต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ทาการสัมภาษณ์/สนทนากลุม่ กับคณะกรรมการ
อานวยการ คณะกรรมการบริหารของศูนย์วชิ าการสารเสพติดภาคเหนือ คณะกรรมการส่วนงาน
เลขานุการ คณะกรรมการส่วนงานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิชาการ คณะกรรมการส่วนงานวิจยั
สารเสพติดการบาบัดรักษา และระบบการเฝ้าระวัง คณะกรรมการส่วนงานประเมินผลและพัฒนา
รูปแบบ การแก้ไขป้องกันปัญหาในพื้นที่ เครือข่ายวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง เจ้าหน้าทีก่ องกิจการ
นักศึกษาและนักศึกษาคณะกรรมการหอพักมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ รวมทัง้ สิน้ 37 คน การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาความถี่ ร้อยละ วิเคราะห์เนื้อหา ทาการประเมินตามกรอบและเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้
ได้ผลดังนี้
ผลการประเมิน ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ ของ ศูนย์วชิ าการสารเสพติดภาคเหนือตามกรอบ
ความร่วมมือ พบว่า ด้านการวิจยั และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกัน และเทคนิคการแก้ไข
ปัญหาสารเสพติดอยู่ในระดับดี ด้านการรณรงค์แก้ไข และป้องกันปัญหาสารเสพติด อยู่ในระดับ
น้อย ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับดี ด้าน การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดอยู่ในระดับปานกลาง และด้าน กิจกรรมทางวิชาการอืน่ ๆ
ตามทีท่ งั้ สองฝ่ายตกลงร่วมกัน อยู่ในระดับปานกลาง
ผลการประเมินผลสาเร็จของศูนย์วชิ าการสารเสพติดภาคเหนือทีน่ อกเหนือจากกรอบ
ความร่วมมือ พบว่า ด้านทัศนะต่อศูนย์ฯ ของกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง อยู่ในระดับดี และด้าน ทัศนะ
ต่อศูนย์ฯ ของผูบ้ ริหารองค์กรร่วมจัดตัง้ ศูนย์อยู่ในระดับปานกลาง
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2 แสดงวัน เดือน ปีที่ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
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5 แสดงงบประมาณทีข่ อและงบประมาณทีไ่ ด้รบั เกีย่ วกับการรณรงค์แก้ไข
และป้องกันปัญหาสารเสพติด ปี พ.ศ. 2545-2549
6 แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับผลลัพธ์/ผลสาเร็จ ด้านการรณรงค์และป้องกันปัญหา
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การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดของกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
10 แสดงจานวนการจัดกิจกรรมทางวิชาการอืน่ ๆ ตามทีท่ งั้ สองฝ่ายตกลงร่วมกัน
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544-2549
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บทที่ 1
ประเด็นการประเมินและระเบียบวิธีการประเมิน
ความเป็นมา
ด้วยศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือได้จัดตั้งขึ้นตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2544 เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดของ
ประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายเอาชนะการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ในที่สุด ศูนย์วิชาการ
สารเสพติดภาคเหนือได้ดาเนินงานมาเป็นระยะ 5 ปี ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมกัน จึงจาเป็นต้องมีการประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อจะได้ทราบผลลัพธ์ ผลสาเร็จ
ตามกรอบและนอกเหนือจากกรอบความร่วมมือ เพื่อจะได้นามาปรับปรุงระบบงาน พัฒนาการ
ดาเนินงานของศูนย์ฯ ตลอดจนเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์การประเมิน
1. เพื่อประเมินผลลัพธ์/ผลสาเร็จของศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือตามกรอบความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
2. เพื่อประเมินผลสาเร็จของศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือที่นอกเหนือจากกรอบ
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด
ขอบเขตของการประเมิน
กลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูล
1. คณะกรรมการอานวยการของศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
2. คณะกรรมการบริหารของศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
3. คณะกรรมการส่วนงานเลขานุการ
4. คณะกรรมการส่วนงานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิชาการ
5. คณะกรรมการส่วนงานวิจัยสารเสพติดการบาบัดรักษา และระบบการเฝ้าระวัง
6. คณะกรรมการส่วนงานประเมินผลและพัฒนารูปแบบ การแก้ไขป้องกันปัญหาในพื้นที่
7. เครือข่ายวิชาการที่เกี่ยวข้อง

2
สิ่งที่มุ่งประเมิน
1. ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ ของศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือตามกรอบความร่วมมือ
2. ผลสาเร็จของศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือที่นอกเหนือจากกรอบความร่วมมือ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมิน
1. ทาให้ทราบผลลัพธ์/ผลสาเร็จด้านการวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และเทคนิคการแก้ไขปัญหาสารเสพติด
2. ทาให้ทราบผลลัพธ์/ผลสาเร็จด้านการรณรงค์แก้ไข และป้องกันปัญหาสารเสพติด
3. ทาให้ทราบผลลัพธ์/ผลสาเร็จด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. ทาให้ทราบผลลัพธ์/ผลสาเร็จด้านการติดตามประเมินผลการดาเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสารเสพติด
5. ทาให้ทราบผลลัพธ์/ผลสาเร็จด้านกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ
6. ทาให้ทราบผลสาเร็จนอกเหนือวัตถุประสงค์ของโครงการ
7. ทาให้ได้แนวทางเพื่อนาไปใช้ปรับปรุง ระบบงาน พัฒนาการดาเนินงานของ
ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น
8. ทาให้ได้แนวทางในการทางานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในอนาคต
นิยามศัพท์เฉพาะ
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จตามกรอบความร่วมมือ หมายถึง ผลการดาเนินงานของศูนย์วิชาการ
สารเสพติดภาคเหนือว่ามีนโยบาย มีแผนการดาเนินงาน มีการบริหารจัดการ มีงบประมาณที่
เหมาะสมและเพียงพอที่จะส่งผลต่อความสาเร็จใน 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเทคนิคการแก้ไขปัญหาสารเสพติด
2. ด้านการรณรงค์แก้ไข และป้องกันปัญหาสารเสพติด
3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการติดตามประเมินผลการดาเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติด
5. ด้านกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน
ผลสาเร็จนอกเหนือจากกรอบความร่วมมือ
หมายถึง ผลการดาเนินงานของ
ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากผลลัพธ์/ผลสาเร็จตามกรอบความร่วมมือ
ซึ่งมี 2 ด้าน คือ ทัศนะต่อศูนย์ฯ ของกรรมการที่เกี่ยวข้อง และทัศนะต่อศูนย์ฯ ของผู้บริหารองค์กร
รวมจัดตั้งศูนย์ฯ

3
วิธีดาเนินการประเมิน
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ผู้ประเมินได้ทาการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม ( Focus Group) จาก
ผู้ให้ข้อมูลจานวน 39 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการด้านต่าง ๆ และเครือข่ายวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงจานวนคณะกรรมการด้านต่าง ๆ และเครือข่ายวิชาการที่ให้ข้อมูลในการประเมิน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
คณะกรรมการอานวยการของศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
คณะกรรมการบริหารของศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
คณะกรรมการส่วนงานเลขานุการ
คณะกรรมการส่วนงานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิชาการ
คณะกรรมการส่วนงานวิจัยสารเสพติดการบาบัดรักษา และระบบ
การเฝ้าระวัง
คณะกรรมการส่วนงานประเมินผลและพัฒนารูปแบบ การแก้ไขป้องกัน
ปัญหาในพื้นที่
เครือข่ายวิชาการที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานเพิ่มเติม (เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษาและนักศึกษา
คณะกรรมการหอพัก)
รวม

จานวน
8
9
1
1
1
1
12
4
37

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1. แบบสัมภาษณ์ผลลัพธ์/ผลสาเร็จของศูนย์ฯ เป็นแบบสัมภาษณ์ที่มุ่งเน้น
เกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเทคนิคการแก้ไข
ปัญหาสารเสพติด, ด้านการรณรงค์แก้ไข และป้องกันปัญหาสารเสพติด , ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และด้านการติดตามประเมินผลการดาเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติด โดยมี
ประเด็นในการสัมภาษณ์ในด้านนโยบาย แผนการดาเนินงาน การบริหารจัดการ และงบประมาณ
การดาเนินงาน
2. แบบบันทึก การสนทนากลุ่ม ผู้ประเมินได้สนทนากลุ่มกับคณะกรรมการ
อานวยการ เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษาและนักศึกษาคณะกรรมการหอพักที่ได้รับงบประมาณใน

4
การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นการสนทนาที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้าน
การวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเทคนิคการแก้ไขปัญหาสารเสพติด , ด้านการ
รณรงค์แก้ไข และป้องกันปัญหาสารเสพติด , ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติด โดยมีประเด็นในการสนทนาใน
ด้านนโยบาย แผนการดาเนินงาน การบริหารจัดการ และงบประมาณการดาเนินงาน
3. แบบสารวจที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์เอกสาร เป็นแบบสารวจที่มุ่งเน้น
เกี่ยวกับกับมีนโยบาย/เป้าหมาย/กรอบความคิด, การมีแผนการดาเนินการ, การบริหาร/ดาเนินงาน/
จัดการ และงบประมาณ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทาการศึกษาสรุปรายงานโครงการจัดตั้งศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2544-2546
2. ทาการศึกษารายงานความก้าวหน้าตามเงื่อนไขสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ 16/งป.2545
งวดที่ 1/กันยายน 2545 ข้อเสนอโครงการที่สมบูรณ์และแผนปฏิบัติการ
3. ทาการศึกษารายงานประจาปี 2546
4. ทาการศึกษารายงานการดาเนินงาน สัญญาว่าจ้างเลขที่ 13/งป.2547 23 มิถุนายน 2547
ถึง 31 มีนาคม 2548
5. ทาการศึกษารายงานการดาเนินงาน สัญญาว่าจ้างเลขที่ 10/งป.2548 20 เมษายน 2548
ถึง 31 ธันวาคม 2548
6. ทาการศึกษาเอกสารงบประมาณปี พ.ศ. 2545-2548
7. ทาการสารวจกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วยคณะกรรมการด้านต่าง ๆ และเครือข่าย
วิชาการที่เกี่ยวข้อง
8. ทาการนัดหมายผู้ให้ข้อมูล เพื่อทาการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มตามตาราง 2
9. ดาเนินการสนทนากลุ่มกับรองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (นายภิญโญ ทองชัย) ผู้อานวยการส่วนอานวยการแผน
สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (นายจรรยา สระมัจฉา)
และผู้อานวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ (ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์)
10. ดาเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เดือน ปี และเวลาที่กาหนดดังตาราง 2

5
ตาราง 2 แสดงวัน เดือน ปีที่ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
1. คณะกรรมการอานวยการ
2. คณะกรรมการบริหาร

3. คณะกรรมการ 4 ฝ่าย

4. เครือข่ายวิชาการที่เกี่ยวข้อง

5. เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษาและ นักศึกษา
คณะกรรมการหอพัก
6. รองเลขาสานักงาน ป.ป.ส. และคณะ

1

สิงหาคม 2549
กันยายน 2549
2 3 4 5 1 2 3 4
17
7 16
7
21
17
18
7 16
17
18
21 29 6
21
22
24
31
8

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การประเมินผลลัพธ์/ผลสาเร็จของศูนย์ฯ ตามกรอบความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทาการ
วิเคราะห์โดยหาความถี่ ร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในประเด็นเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จของศูนย์ 5 ด้าน คือ
1.1. ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเทคนิคการแก้ไขปัญหาสารเสพติด
1.2. ด้านการรณรงค์แก้ไข และป้องกันปัญหาสารเสพติด
1.3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.4. ด้านการติดตามประเมินผลการดาเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติด
1.5. ด้านกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน
2. การประเมินผลสาเร็จของศูนย์ฯ นอกเหนือจากกรอบความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทาการ
วิเคราะห์โดยหาความถี่ ร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

กรอบการประเมิน
วัตถุประสงค์

ประเด็นหลักในการประเมิน

ตัวชี้วัดการประเมิน

1. ผลลัพธ์/ผลสาเร็จของ 1. การวิจัยและพัฒนาระบบ 1. มีนโยบาย/เป้าหมาย/กรอบแนวคิด
ศูนย์วิชาการสารเสพติด
การเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ภาคเหนือตามกรอบความ
เทคนิคการแก้ไขปัญหา
ร่วมมือ
สารเสพติด
2. มีแผนการดาเนินงาน

3. การบริหาร/ดาเนินงาน/จัดการ
3.1 มีการวางระบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
3.2 มีการพัฒนาหลักสูตรการสอน
วิชาการสารเสพติด

เครื่องมือ

แหล่งข้อมูล

เกณฑ์การประเมิน

- การสัมภาษณ์
- คณะกรรมการอานวยการร่วม รายละเอียดหน้า 13
- การสนทนากลุ่ม
- คณะกรรมการบริหาร
- การตรวจสอบเอกสาร - หัวหน้าส่วนงานทัง้ 5 ส่วน
- เอกสาร
- การสัมภาษณ์
- คณะกรรมการบริหาร
- การตรวจสอบเอกสาร - หัวหน้าส่วนงานทั้ง 5 ส่วน
- เอกสาร
- การสัมภาษณ์
- ส่วนงานสารสนเทศและ
- การตรวจสอบเอกสาร เผยแพร่งานวิชาการ
- เอกสาร

- การสัมภาษณ์
- ส่วนงานฝึกอบรมและพัฒนา
- การตรวจสอบเอกสาร ทรัพยากรบุคคล
- เอกสาร
3.3 การรวบรวม เผยแพร่งานวิจัยและ - การสัมภาษณ์
- ส่วนงานสารสนเทศและ
ผลงานของศูนย์ฯ
- การตรวจสอบเอกสาร เผยแพร่งานวิชาการ
- เอกสาร

วัตถุประสงค์

ประเด็นหลักในการประเมิน

ตัวชี้วัดการประเมิน
3.4 มีเครือข่ายนักวิจัยด้าน
สารเสพติดในระดับภูมิภาค

เครื่องมือ

แหล่งข้อมูล

- การสัมภาษณ์
- ส่วนงานสารสนเทศและ
- การตรวจสอบเอกสาร เผยแพร่งานวิชาการ
- เอกสาร
3.5 มีการจัดสรรทุนการศึกษาวิจัย แก่ - การสัมภาษณ์
- ส่วนงานฝึกอบรมและพัฒนา
นักศึกษาระดับหลังปริญญา
- การตรวจสอบเอกสาร ทรัพยากรบุคคล
- เอกสาร
3.6 การติดตามและประเมินผลการ - การสัมภาษณ์
- ส่วนงานสารสนเทศและ
ดาเนินงานการวิจัย และพัฒนา - การตรวจสอบเอกสาร เผยแพร่งานวิชาการ
ระบบเฝ้าระวัง
- เอกสาร
4. งบประมาณ
- การสัมภาษณ์
- คณะกรรมการอานวยการร่วม
- การตรวจสอบเอกสาร - คณะกรรมการบริหาร
- หัวหน้าส่วนงานทั้ง 5 ส่วน
- เอกสาร
5. ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
- การสัมภาษณ์
- คณะกรรมการอานวยการร่วม
- คณะกรรมการบริหาร
- หัวหน้าส่วนงานทั้ง 5 ส่วน
- เอกสาร

เกณฑ์การประเมิน

วัตถุประสงค์

ประเด็นหลักในการประเมิน
2. การรณรงค์ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาสารเสพติด

ตัวชี้วัดการประเมิน
1. มีนโยบาย/เป้าหมาย/กรอบแนวคิด

2. มีแผนการดาเนินงาน

3. การบริหาร/ดาเนินงาน/จัดการ

4. งบประมาณ

5. ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

เครื่องมือ

แหล่งข้อมูล

เกณฑ์การประเมิน

- การสัมภาษณ์
- คณะกรรมการอานวยการร่วม รายละเอียดหน้า 13
- การสนทนากลุ่ม
- คณะกรรมการบริหาร
- การตรวจสอบเอกสาร - หัวหน้าส่วนงานทัง้ 5 ส่วน
- เอกสาร
- การสัมภาษณ์
- คณะกรรมการบริหาร
- การตรวจสอบเอกสาร - หัวหน้าส่วนงานทั้ง 5 ส่วน
- เอกสาร
- การสัมภาษณ์
- ส่วนงานสารสนเทศและ
- การตรวจสอบเอกสาร เผยแพร่งานวิชาการ
- เอกสาร
- การสัมภาษณ์
- คณะกรรมการอานวยการร่วม
- การตรวจสอบเอกสาร - คณะกรรมการบริหาร
- หัวหน้าส่วนงานทั้ง 5 ส่วน
- เอกสาร
- การสัมภาษณ์
- คณะกรรมการอานวยการร่วม
- คณะกรรมการบริหาร
- หัวหน้าส่วนงานทั้ง 5 ส่วน
- เอกสาร

วัตถุประสงค์

ประเด็นหลักในการประเมิน
3. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

ตัวชี้วัดการประเมิน

เครื่องมือ

1. มีนโยบาย/เป้าหมาย/กรอบแนวคิด

- การสัมภาษณ์
- การสนทนากลุ่ม
- การตรวจสอบเอกสาร

2. มีแผนการดาเนินงาน

- การสัมภาษณ์
- การตรวจสอบเอกสาร

3. การบริหาร/ดาเนินงาน/จัดการ

- การสัมภาษณ์
- การตรวจสอบเอกสาร

4. งบประมาณ

- การสัมภาษณ์
- การตรวจสอบเอกสาร

5. ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

- การสัมภาษณ์

แหล่งข้อมูล

เกณฑ์การประเมิน

- คณะกรรมการอานวยการร่วม รายละเอียดหน้า 13
- คณะกรรมการบริหาร
- หัวหน้าส่วนงานทั้ง 5 ส่วน
- เอกสาร
- คณะกรรมการบริหาร
- หัวหน้าส่วนงานทั้ง 5 ส่วน
- เอกสาร
- ส่วนงานฝึกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- เอกสาร
- คณะกรรมการอานวยการร่วม
- คณะกรรมการบริหาร
- หัวหน้าส่วนงานทั้ง 5 ส่วน
- เอกสาร
- คณะกรรมการอานวยการร่วม
- คณะกรรมการบริหาร
- หัวหน้าส่วนงานทั้ง 5 ส่วน
- เอกสาร

วัตถุประสงค์

ประเด็นหลักในการประเมิน

ตัวชี้วัดการประเมิน

4. การติดตามประเมินผล การ 1. มีนโยบาย/เป้าหมาย/กรอบแนวคิด
ดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสารเสพติดเชิง
นโยบาย
2. มีแผนการดาเนินงาน

เครื่องมือ
- การสัมภาษณ์
- การสนทนากลุ่ม
- การตรวจสอบเอกสาร
- การสัมภาษณ์
- การตรวจสอบเอกสาร

3. การบริหาร/ดาเนินงาน/จัดการ

- การสัมภาษณ์
- การตรวจสอบเอกสาร

4. งบประมาณ

- การสัมภาษณ์
- การตรวจสอบเอกสาร

5. ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

- การสัมภาษณ์

แหล่งข้อมูล

เกณฑ์การประเมิน

- คณะกรรมการอานวยการร่วม รายละเอียดหน้า 13
- คณะกรรมการบริหาร
- หัวหน้าส่วนงานทั้ง 5 ส่วน
- เอกสาร
- คณะกรรมการบริหาร
- หัวหน้าส่วนงานทั้ง 5 ส่วน
- เอกสาร
- คณะกรรมการอานวยการร่วม
- คณะกรรมการบริหาร
- ส่วนงานเลขานุการ
- เอกสาร
- คณะกรรมการอานวยการร่วม
- คณะกรรมการบริหาร
- หัวหน้าส่วนงานทั้ง 5 ส่วน
- เอกสาร
- คณะกรรมการอานวยการร่วม
- คณะกรรมการบริหาร
- หัวหน้าส่วนงานทั้ง 5 ส่วน

วัตถุประสงค์

ประเด็นหลักในการประเมิน

ตัวชี้วัดการประเมิน

เครื่องมือ

5. กิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ
ตามที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะตกลง
ร่วมกัน

1. มีนโยบาย/เป้าหมาย/กรอบแนวคิด

- การสัมภาษณ์
- การสนทนากลุ่ม
- การตรวจสอบเอกสาร

2. มีแผนการดาเนินงาน

- การสัมภาษณ์
- การตรวจสอบเอกสาร

3. การบริหาร/ดาเนินงาน/จัดการ

- การสัมภาษณ์
- การตรวจสอบเอกสาร

4. งบประมาณ

- การสัมภาษณ์
- การตรวจสอบเอกสาร

5. ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

- การสัมภาษณ์

แหล่งข้อมูล

เกณฑ์การประเมิน

- คณะกรรมการอานวยการร่วม รายละเอียดหน้า 13
- คณะกรรมการบริหาร
- หัวหน้าส่วนงานทั้ง 5 ส่วน
- เอกสาร
- คณะกรรมการบริหาร
- หัวหน้าส่วนงานทั้ง 5 ส่วน
- เอกสาร
- คณะกรรมการอานวยการร่วม
- คณะกรรมการบริหาร
- ส่วนงานเลขานุการ
- เอกสาร
- คณะกรรมการอานวยการร่วม
- คณะกรรมการบริหาร
- หัวหน้าส่วนงานทั้ง 5 ส่วน
- เอกสาร
- คณะกรรมการอานวยการร่วม
- คณะกรรมการบริหาร
- หัวหน้าส่วนงานทั้ง 5 ส่วน

วัตถุประสงค์

ประเด็นหลักในการประเมิน

2. ผลสาเร็จของศูนย์
ทัศนะต่อศูนย์วิชาการสาร
วิชาการสารเสพติด
เสพติดภาคเหนือ
ภาคเหนือที่นอกเหนือจาก
กรอบความร่วมมือ

ตัวชี้วัดการประเมิน

เครื่องมือ

แหล่งข้อมูล

เกณฑ์การประเมิน

1. ทัศนะต่อศูนย์ของกรรมการที่
เกี่ยวข้อง

- การสัมภาษณ์
- การสนทนากลุ่ม

- คณะกรรมการอานวยการร่วม รายละเอียดหน้า 13
- คณะกรรมการบริหาร
- หัวหน้าส่วนงานทั้ง 5 ส่วน

2. ทัศนะต่อศูนย์ของผู้บริหารองค์กร
ร่วมจัดตั้งศูนย์

- การสัมภาษณ์
- การสนทนากลุ่ม

- รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
- ผอ.สานักงาน ป.ป.ส. ภาค 5
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เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาตัวชี้วัดแต่ละตัว
ระดับ ดีมาก : กรณีที่มีนโยบายชัดเจนทุกปี/มีแผนการดาเนินการทุกปี/มีการบริหารงาน
จัดการตามแผนที่กาหนดทุกปี/มีงบประมาณพอเพียง/มีความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสอดคล้อง
กันร้อยละ 80 ขึ้นไป ซึ่งมีค่าระดับเท่ากับ 5 คะแนน
ระดับดี : กรณีที่มีนโยบายอย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป/มีแผนการดาเนินการอย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป/
มีการบริหารงานจัดการตามแผนที่กาหนดร้อยละ 70 ขึ้นไป/มีงบประมาณพอเพียงร้อยละ 70
ขึ้นไป/มีความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสอดคล้องกันร้อยละ 70 ขึ้นไป ซึ่งมีค่า ระดับ เท่ากับ
4 คะแนน
ระดับปานกลาง : กรณีที่มีนโยบายอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป/มีแผนการดาเนินการอย่างน้อย 3 ปี
ขึ้นไป/มีการบริหารงานจัดการตามแผนที่กาหนดร้อยละ 40 ขึ้นไป/มีงบประมาณพอเพียงร้อยละ 40
ขึ้นไป/มีความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสอดคล้องกันร้อยละ 40 ขึ้นไป ซึ่งมีค่า ระดับ เท่ากับ
3 คะแนน
ระดับ น้อย : กรณีที่มีนโยบายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป/มีแผนการดาเนินการอย่างน้อย 2 ปีขึ้น
ไป/มีการบริหารงานจัดการตามแผนที่กาหนดร้อยละ 30 ขึ้นไป/มีงบประมาณพอเพียงร้อยละ 30
ขึ้นไป/มีความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสอดคล้องกันร้อยละ 30 ขึ้นไป ซึ่งมีค่า ระดับ เท่ากับ
2 คะแนน
ระดับน้อยมาก : มีนโยบายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป/มีแผนการดาเนินการอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป/
มีการบริหารงานจัดการตามแผนที่กาหนดไม่ถึงร้อยละ 30 /มีงบประมาณพอเพียงไม่ถึงร้อยละ 30
ขึ้นไป/มีความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสอดคล้องกันไม่ถึงร้อยละ 30 ซึ่งมีค่า ระดับ เท่ากับ
1 คะแนน
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาประเด็นหลักในการประเมิน
ระดับดีมาก : พิจารณาค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดการประเมินในแต่ละประเด็นมีค่าตั้งแต่ 4.50 ขึ้นไป
: พิจารณาค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดการประเมินในแต่ละประเด็นมีค่าตั้งแต่ 3.50 – 4.49
ระดับดี
ระดับปานกลาง : พิจารณาค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดการประเมินในแต่ละประเด็นมีค่าตั้งแต่ 2.50 – 3.49
ระดับน้อย
: พิจารณาค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดการประเมินในแต่ละประเด็นมีค่าตั้งแต่ 1.50 – 2.49
ระดับน้อยมาก : พิจารณาค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดการประเมินในแต่ละประเด็นมีค่าไม่เกิน 1.49

บทที่ 2
ผลการประเมิน
ตอนที่ 1 ผลลั พธ์/ผลสาเร็จของศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือตามกรอบความร่วมมือฯ
1. ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกัน และเทคนิคการแก้ไขปัญหาสารเสพติด
1.1 ด้านนโยบาย/เป้าหมาย/กรอบแนวคิ ด พบว่า จากสรุปรายงานโครงการจัดตัง้ ศูนย์
วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
พ.ศ. 2544-2546 (หน้า 6) รายงาน
ความก้าวหน้าตามเงื่ อนไขสัญญาจ้างทีป่ รึกษาเลขที่ 16/งป. 2545 งวดที่ 1/กันยายน 2545 (หน้า 2-3)
รายงานการดาเนินงาน สัญญาว่าจ้างเลขที่
13/งป.2547 23 มิถนุ ายน 2547 – 31 มีนาคม 2548
(หน้า 4) และรายงานการดาเนินงาน สัญญาว่าจ้างเลขที่ 10/งป.2548 20 เมษายน 2548 – 31 ธันวาคม
2548 (หน้า 4) ได้ระบุนโยบายไว้อย่างชัดเจน 4 ประเด็น ดังนี้ 1) ศึกษาวิจยั และติดตามสถานการณ์
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 2) ศึกษาวิจยั และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพ
ติด3) ศึกษาวิจยั และพัฒนาวิชาการด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับยาเสพติด
และ 4) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจยั และการดาเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลการประเมินด้านการมีนโยบาย/เป้าหมาย/กรอบแนวคิด
การวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและเทคนิคการแก้ไขปัญหาสารเสพติดอยู่ในระดับดีมาก
1.2 ด้านแผนการดาเนินงาน พบว่าในปี พ.ศ. 2545 จาก สรุปรายงานโครงการจัดตัง้ ศูนย์
วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ (พ.ศ. 2544-2546, หน้า 8-9) มีแผนการวาง
ระบบสารสนเทศโดยพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการวิจยั และหน่วยงาน การรวบรวม
งานการวิจยั นักวิจยั ด้านยาเสพติดในระดับภูมภิ าค รวบรวมโครงการวิจยั ในด้านตัวยา สารเสพติด
พัฒนาการตรวจสอบผูต้ ดิ ยาเสพติด การเฝ้าระวังปัญหา วิธีการบาบัดรักษา การปรับปรุงกลไกการ
จัดเก็บข้อมูลและสร้างฐานข้อมูลยาเสพติด ในปี พ.ศ. 2546 จาก สรุปรายงานโครงการจัดตัง้ ศูนย์
วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พ.ศ. 2544-2546 (หน้า 10) มีแผนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ การดาเนินการวิจยั การสนับสนุนงานวิจยั ในประเด็นปัญหาเร่งด่วน ในปี พ.ศ.
2547 จากรายงานการดาเนินงาน สัญญาว่าจ้างเลขที่ 13/งป.2547 23 มิถนุ ายน 2547 – 31 มีนาคม
2548 (หน้า 10) มีแผนการวิจยั สารเสพติด การบาบัดรักษา และระบบเฝ้าระวัง
5 โครงการ ดังนี้
1) โครงการประมาณการการใช้ ยาเสพติดประเทศไทย ครั้งที่
2 ปี 2546 2) โครงการพัฒนา
เครือข่ายการวิเคราะห์เม็ดยาบ้าในพื้นทีภ่ าคเหนือ 3) โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังการใช้ club
drugs ในภาคเหนือ 4) โครงการศึกษาปัญหายาเสพติดในคนเร่รอ่ น เมืองเชี ยงใหม่
5) โครงการ
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ศึกษาเร่งด่วนปัญหาแก๊งวัยรุ่นในเขตเมืองเชี ยงใหม่ ในปี พ.ศ. 2548 จาก รายงานการดาเนินงาน
สัญญาว่าจ้างเลขที่ 10/งป.2548 20 เมษายน 2548 – 31 ธันวาคม 2548 (หน้า 8-9) เน้นการวิจยั สาร
เสพติด การบาบัดรักษา และระบบเฝ้าระวัง 6 โครงการดังนี้ 1) โครงการประมาณการผูเ้ กีย่ วข้องกับ
การใช้ ยาเสพติดประเทศไทย 2) โครงการพัฒนาเครือข่ายการวิเคราะห์เม็ดยาบ้าในพื้นทีภ่ าคเหนือ
3) โครงการศึกษาการใช้ ยาเสพติดในกลุม่ ผูถ้ กู จับกุมในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
4) โครงการ
พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังการใช้ ยาและสารเสพติดเพื่อความบันเทิง (club drugs) ในภาคเหนือ 5)
โครงการศึกษาปัญหายาเสพติด ในคนเร่รอ่ นเมืองเชี ยงใหม่ 6) โครงการศึกษาระบบบูรณาการ
ข้อมูลยาเสพติดในพื้นที่ (Community Epidemiology Work Group, CERG) ในปี พ.ศ. 2549 จาก
รายงานการประชุ มคณะกรรมการบริหาร ศูนย์วชิ าการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
ครั้งที่ 3/2548 วันที่ 2 เมษายน 2548 (หน้า 26-28) ยังไม่ได้กาหนดแผนทีช่ ั ดเจนเพียงแต่มโี ครงการ
ทีเ่ สนอขอรับงบประมาณ 5 โครงการดังนี้ 1) โครงการเฝ้าระวังรูปแบบการใช้ สารเสพติดในกลุม่
ผูท้ าผิดกฎหมายทีถ่ กู จับกุม โดยการตรวจหาสารเสพติดจากเส้นผม 2) โครงการพัฒนาระบบและ
การประยุกต์การเฝ้าระวังยาและสารเสพติดเพื่อความบันเทิง จังหวัดเชี ยงใหม่ของเทคนิคเหมือง
ข้อมูล 3) โครงการสารสนเทศ ศูนย์วชิ าการสารเสพติดภาคเหนือ
4) โครงการพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ (E-LEARNING) เรื่องสารเสพติดประเภทแอมเฟตามีน 5) โครงการบูรณาการองค์ความรู้
เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และแนวปฏิบตั กิ ารแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาคเหนือ ในการแก้ไขปัญหา
ด้านเยาวชน ชุ มชนและเฝ้าระวัง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลการประเมินด้านแผนการดาเนินงานการวิจัย
และพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและเทคนิคการแก้ไขปัญหาสารเสพติดอยู่ใน ระดับดี เพราะมี
แผนการดาเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – 2548 แต่ในปีพ.ศ. 2549 ยังไม่ได้กาหนดแผนทีช่ ดั เจน มี
เพียงแต่โครงการทีเ่ สนอของบประมาณ
1.3 การบริหาร/ดาเนินงาน/การจัดการ พบว่า
1.3.1) การวางระบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ในปี พ.ศ. 2545 มี 3 โครงการ
ดังนี้ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสารเสพติด รายงานความก้าวหน้าตามเงื่ อนไขสัญญาจ้างที่
ปรึกษาเลขที่ 16/งป. 2545 (หน้า 7), โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหน่วยงานและบุคลากร
รายงานความก้าวหน้าตามเงื่ อนไขสัญญาจ้างทีป่ รึกษาเลขที่ 16/งป. 2545 งวดที่ 1/กันยายน 2545
(หน้า 11), โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศจากผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ รายงาน
ความก้าวหน้าตามเงื่ อนไขสัญญาจ้างทีป่ รึกษาเลขที่ 16/งป. 2545 งวดที่ 1/กันยายน 2545 (หน้า 14)
ในปี พ.ศ. 2547 มี 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาสารสนเทศ (เอกสารงบประมาณ ปี พ.ศ.
25452548, หน้า 19) และในปี พ.ศ. 2548 มี 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสารเสพ
ติดเพื่อสนับสนุนเครือข่ายวิชาการสารเสพติดของ ป.ป.ส. ( รายงานการดาเนินงาน สัญญาว่าจ้าง
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เลขที่ 10/งป.2548 20 เมษายน 2548 – 31 ธันวาคม 2548, หน้า 16) ส่วนปี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2549
ไม่พบว่ามีการดาเนินงานด้านการวางระบบและพัฒนาสารสนเทศ
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลการ
ประเมินการวางระบบและพัฒนาระบบสารสนเทศอยู่ในระดับดี เพราะมีการดาเนินงานในปีพ.ศ.
2545, พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 แต่ไม่พบการดาเนินงานในปี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2549
1.3.2)การพัฒนาหลักสูตรการสอนวิชาการสารเสพติด ไม่พบว่ามีการดาเนินงาน
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรการสอนวิชาการสารเสพติดอยู่ใน ระดับน้อย
มาก
1.3 3) การรวบรวม เผยแพร่งานวิจยั และผลงานของศูนย์ฯ
พบว่า มีการรวบรวม
เผยแพร่งานวิจยั และผลงานของศูนย์ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.sri.cmu.ac.th/~nsac ในรูปของ
บทคัดย่องานวิจยั ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2539 - 2547 มีจานวน 241 เรื่อง (สารวจ ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2549) นอกจากนี้ศนู ย์ฯ ยังได้จดั ทาคูม่ อื สารเสพติดทีพ่ บในภาคเหนือ ในรูปของซีดี แผ่น
โปสเตอร์ แผ่นพับ และเอกสารทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่แก่ผเู้ กีย่ วข้อง ( รายงานการดาเนินงาน
สัญญาว่าจ้างเลขที่ 13/งป.2547 23 มิถนุ ายน 2547 – 31 มีนาคม 2548 , หน้า 4) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า
ผลการประเมินการรวบรวม เผยแพร่งานวิจัยและผลงานของศูนย์ฯ อยู่ในระดับดี
1.3.4) เครือข่ายด้านสารเสพติดในระดับภูมิภาค พบว่า มีเครือข่ายนักวิจยั ด้านสาร
เสพติด จานวน 16 คน จาก 14 หน่วยงานดังนี้ สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5,
กองกากับการวิทยาการเขต 31 (ลาปาง), คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่, สถานพินิจและ
คุม้ ครองเด็ก, ศูนย์ฝกึ อบรมเด็กและเยาวชน, ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์, สานักงานสาธารณสุข
เชียงใหม่, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่, ภาควิชาเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่, ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
, ศูนย์
บาบัดรักษายาเสพติด, ทัณฑสถานหญิงเชี ยงใหม่, เรือนจากลางเชี ยงใหม่ และกองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลการประเมินเครือข่ายด้านสารเสพติดในระดับอยู่ใน
ระดับดี เนื่องจากมีเครือข่ายนักวิจัยด้านสารเสพติดทีห่ ลากหลาย จานวน 16 คน จาก 14 หน่วยงาน
1.3.5) การจัดสรรทุนการวิจยั พบว่า ในปี พ.ศ. 2545 ศูนย์ฯ มีการจัดสรรทุนการ
วิจยั ให้แก่นักวิชาการจานวน 1 ทุน ในปี พ.ศ. 2547 ศูนย์ ฯ มีการจัดสรรทุนการวิจยั ให้แก่
นักวิชาการจานวน 2 ทุน และในปี พ.ศ. 2548 ศูนย์ฯ มีการจัดสรรทุนการวิจยั ให้แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท จานวน 1 ทุน (รายละเอียดในภาคผนวก หน้า 43) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลการประเมิน
การจัดสรรทุนงานวิจัยของศูนย์ฯ อยู่ในระดับน้อย เนื่องจาก มีการจัดสรรทุนงานวิจัยเพียง 4 ทุน
ในระยะเวลา 5 ปี
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1.3.6) การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการวิจยั และพัฒนาระบบการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน มีการติดตามการดาเนินงานการวิจยั โดยได้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ
แจ้งในทีป่ ระชุ มคณะกรรมการบริหารแต่ละครั้ง แต่ยงั ขาดการประเมินผลงานวิจยั ด้านความ
เทีย่ งตรงภายใน (Internal validity) และความเทีย่ งตรงภายนอก (External validity) ในการวิจยั แต่ละ
เรื่องทีด่ าเนินการ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการ
วิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันอยู่ในระดับดี เนื่องจากมีการประเมินผลการดาเนินงาน
ทุกปี
1.3.7) การแสวงหาและปรับเปลีย่ นรูปแบบการวิจยั และพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง
ป้องกัน พบว่า มีการปรับเปลีย่ นแนวทางการวิจยั ในแต่ละปีงบประมาณ ซึง่ คณะผูป้ ระเมินได้
พิจารณาจากโครงการวิจยั ของศูนย์ฯ ทีม่ คี วามแตกต่างกันไปในแต่ละปี ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลการ
ประเมินการแสวงหาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันอยู่ใน
ระดับดี
สรุปผลการประเมินด้านการบริหาร/ดาเนินการ/การจัดการ ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังป้องกันและเทคนิคการแก้ไขปัญหาสารเสพติด โดยภาพรวมถือว่าอยู่ใน ระดับดี เนื่องจากมี
ระดับดีอยู่ 5 ใน 7 ประเด็น
1.4 งบประมาณ จากการวิเคราะห์เอกสารงบประมาณของศูนย์ฯ ทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2545-2549 มีงบประมาณ ดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงงบประมาณทีข่ อและงบประมาณทีไ่ ด้รบั เกีย่ วกับ การวิจยั และพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ป้องกัน ปี พ.ศ. 2544-2549
รายละเอียด
พ.ศ. 2544 - 2545 ของบประมาณ 8 เรือ่ ง ได้รบั 8 เรือ่ ง
พ.ศ. 2546 ของบประมาณ 4 เรือ่ ง ได้รบั 4 เรือ่ ง
พ.ศ. 2547 ของบประมาณ 10 เรือ่ ง ได้รบั 7 เรือ่ ง
พ.ศ. 2548 ของบประมาณ 6 เรือ่ ง ได้รบั 5 เรือ่ ง
พ.ศ. 2549 ของบประมาณ 8 เรือ่ ง ได้รบั 2 เรือ่ ง
รวม

3,175,450.00
3,330,000.00

ร้อยละของ
งบประมาณทีไ่ ด้
100.00
3,175,450.00
3,330,000.00
100.00

8,231,853.20
5,207,220.00

5,081,853.20
4,300,900.00

61.73
82.59

3,951,690.00

1,525,925.00

38.61

23,896,213.20

17,414,128.20

72.87

งบประมาณทีข่ อ

งบประมาณทีไ่ ด้
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จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าศูนย์ฯ ของบประมาณสนับสนุนในปี พ.ศ.
2544 -2546
ทัง้ หมด 12 เรื่อง ได้รบั การจัดสรรงบประมาณได้ครบตามทีข่ อไปทัง้ หมดคิดเป็นร้อยละ
100 ถือ
ว่าอยู่ในระดับดีมาก แต่ในปี พ.ศ. 2547 – 2549 ของบประมาณสนับสนุนทัง้ หมด 24 เรื่องได้รบั การ
จัดสรรงบประมาณทัง้ สิน้ 14 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 58.33 ซึง่ ถือว่าอยู่ใน ระดับปานกลาง ดังนั้นใน
ภาพรวมของงบประมาณสนับสนุนทัง้ หมด 36 เรื่อง ได้รบั การจัดสรรงบประมาณทัง้ หมด 26 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 72.22 ของจานวนเรื่องทีข่ อไป (ดังรายละเอียดในภาคผนวก หน้า
40) ดังนั้นจึง
สรุปได้ว่า ผลการประเมินด้านงบประมาณ การวิจัยพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกัน และเทคนิค
การแก้ไขปัญหาสารเสพติดถือว่าอยู่ในระดับดี
1.5 ความคิ ดเห็นของกลุ่ มผู้ให้ข้อมูล คณะผูป้ ระเมินได้ทาการสัมภาษณ์และสนทนากลุม่
กับกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จานวน 33 คนได้สรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับผลลัพธ์/ผลสาเร็จ ด้านการวิจยั พัฒนา
ระบบการเฝ้าระวังป้องกัน และเทคนิคการแก้ไขปัญหาสารเสพติด ของศูนย์ วิชาการสารเสพติด
ภาคเหนือ ดังตาราง 4
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ตาราง 4 แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับผลลัพธ์/ผลสาเร็จ ด้านการวิจยั พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และเทคนิคการแก้ไขปัญหาสารเสพติดของกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล

กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
1. คณะกรรมการอานวยการ ของศูนย์วชิ าการ
สารเสพติดภาคเหนือ
2. คณะกรรมการบริหาร ของศูนย์ วชิ าการสาร
เสพติดภาคเหนือ
3. คณะกรรมการ ส่วนงานเลขานุการ
4. คณะกรรมการ ส่วนส่วนงานสารสนเทศ
และเผยแพร่งานวิชาการ
5. คณะกรรมการ ส่วนงานวิจยั สารเสพติดการ
บาบัดรักษา และระบบการเฝ้าระวัง
6. คณะกรรมการ ส่วนส่วนงานประเมินผล
และพัฒนารูปแบบ การแก้ไขป้องกันปัญหา
ในพื้นที่
7. เครือข่ายวิชาการที่ เกีย่ วข้อง
รวม
ร้อยละ

จานวน มาก
ทีส่ ดุ

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ทีส่ ดุ

8

2

5

1

-

-

9

-

9

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

12
33
100

9
3
2
27
4
6.06 81.82 12.12

จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่ากลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความคิดเห็นเกีย่ วกับผลลัพธ์/ผลสาเร็จ ด้าน
การวิจยั พัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกัน และเทคนิคการแก้ไขปัญหาสารเสพติด ของศูนย์ วิชาการ
สารเสพติดภาคเหนืออยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.82 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลอยู่ในระดับดี

สรุปข้อ 1 ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกัน และเทคนิคการแก้ไข
ปัญหาสารเสพติด ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
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2. การรณรงค์ แก้ไข และป้องกันปัญหาสารเสพติด
2.1 ด้านนโยบาย/เป้าหมาย/กรอบแนวคิ ด จากการศึกษาจากเอกสาร สรุปรายงานโครงการ
จัดตัง้ ศูนย์วชิ าการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
พ.ศ. 2544-2546, รายงาน
ความก้าวหน้าตามเงื่ อนไขสัญญาจ้างทีป่ รึกษาเลขที่ 16/งป. 2545 งวดที่ 1/กันยายน 2545 รายงาน
การดาเนินงาน สัญญาว่าจ้างเลขที่ 13/งป.2547 23 มิถนุ ายน 2547 – 31 มีนาคม 2548 และ รายงาน
การดาเนินงาน สัญญาว่าจ้างเลขที่ 10/งป.2548 20 เมษายน 2548 – 31 ธันวาคม 2548 ไม่พบ
เกีย่ วกับนโยบาย/เป้าหมาย/กรอบแนวคิด ด้านการรณรงค์แก้ไขและป้องกันปัญหาสารเสพติด
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลการประเมินด้านการมีนโยบาย/เป้าหมาย/กรอบแนวคิด การรณรงค์แก้ไข
และป้องกันปัญหาสารเสพติดอยู่ในระดับน้อยมาก
2.2 ด้านแผนการดาเนินงาน จากการศึกษาเอกสารสรุปรายงานโครงการจัดตัง้ ศูนย์วชิ าการ
สารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พ.ศ. 2544-2546, รายงานความก้าวหน้าตามเงื่ อนไข
สัญญาจ้างทีป่ รึกษาเลขที่ 16/งป. 2545 งวดที่ 1/กันยายน 2545, รายงานการดาเนินงาน สัญญา
ว่าจ้างเลขที่ 13/งป.2547 23 มิถนุ ายน 2547 – 31 มีนาคม 2548 และ รายงานการดาเนินงาน สัญญา
ว่าจ้างเลขที่ 10/งป.2548 20 เมษายน 2548 – 31 ธันวาคม 2548 ไม่พบแผนการดาเนินงานด้านการ
รณรงค์แก้ไข และป้องกันปัญหาสารสพติด ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลการประเมินด้านแผนการ
ดาเนินงาน การรณรงค์แก้ไข และป้องกันปัญหาสารเสพติดอยู่ในระดับน้อยมาก
2.3 การบริหาร/ดาเนินงาน/การจัดการ พบว่า ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544 – 2549 มีการดาเนินงาน
รณรงค์แก้ไขและป้องกันปัญหาสารเสพติดอยู่ 2 โครงการเท่านั้น คือ ในปี พ.ศ. 2546 ศูนย์ได้
สนับสนุนโครงการ To Be Number One ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และ ในปี พ.ศ. 2549
ศูนย์ได้สนับสนุนโครงการรณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติดของนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลการประเมินการบริหาร/ดาเนินงาน/การจัดการการรณรงค์แก้ไข และป้องกัน
ปัญหาสารเสพติดอยู่ในระดับน้อย
2.4 งบประมาณ จากการวิเคราะห์เอกสารงบประมาณของศูนย์ฯ ทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2545-2549 มีรายละเอียดงบประมาณ ดังตาราง 5
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ตาราง 5 แสดงงบประมาณทีข่ อและงบประมาณทีไ่ ด้รบั เกีย่ วกับการรณรงค์แก้ไข และป้องกัน
ปัญหาสารเสพติด ปี พ.ศ. 2545-2549
รายละเอียด
พ.ศ. 2544 - 2545
พ.ศ. 2546 โครงการ To Be Number One ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549โครงการรณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติดหอพัก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวม

งบประมาณที่ขอ

งบประมาณที่ได้

ร้อยละของ
งบประมาณที่ ได้

-

-

-

-

20,000.00

-

-

-

-

-

-

-

79,200.00

-

-

99,200.00

-

จากตาราง 5 แสดงให้เห็นว่าศูนย์ฯ ได้จดั สรรงบประมาณสนับสนุนด้านการรณรงค์แก้ไข
และป้องกันปัญหาสารเสพติดระยะเวลาตัง้ แต่ พ.ศ. 2544 – 2549 เพียง 2 โครงการ เป็นเงิน 99,200
บาท ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลการประเมินด้านงบประมาณการรณรงค์แก้ไข และป้องกันปัญหา
สารเสพติดอยู่ในระดับน้อย
2.5 ความคิ ดเห็นของกลุ่ มผู้ให้ข้อมูล คณะผูป้ ระเมินได้ทาการสัมภาษณ์และสนทนากลุม่
กับกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จานวน 37 คนได้สรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับผลลัพธ์/ผลสาเร็จ ด้านการรณรงค์
แก้ไขและป้องกันปัญหาสารเสพติดของศูนย์ วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ดังตาราง 6
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ตาราง 6 แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับผลลัพธ์/ผลสาเร็จ
สารเสพติดของกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
1. คณะกรรมการอานวยการ ของศูนย์วชิ าการสาร
เสพติดภาคเหนือ
2. คณะกรรมการบริหาร ของศูนย์ วชิ าการสารเสพ
ติดภาคเหนือ
3. คณะกรรมการ ส่วนงานเลขานุการ
4. คณะกรรมการ ส่วนส่วนงานสารสนเทศและ
เผยแพร่งานวิชาการ
5. คณะกรรมการ ส่วนงานวิจยั สารเสพติดการ
บาบัดรักษา และระบบการเฝ้าระวัง
6. คณะกรรมการ ส่วนส่วนงานประเมินผลและ
พัฒนารูปแบบ การแก้ไขป้องกันปัญหาในพื้นที่
7. เครือข่ายวิชาการที่ เกีย่ วข้อง
8. หน่วยงานเพิ่มเติม (เจ้าหน้าทีก่ องกิจการ
นักศึกษาและนักศึกษาคณะกรรมการหอพัก)
รวม
ร้อยละ

ด้าน การรณรงค์และป้องกันปัญหา

จานวน มาก
ทีส่ ดุ

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ทีส่ ดุ

8

-

-

-

6

2

9

-

-

-

8

1

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

12

-

-

-

10

2

4

-

-

4

-

-

37
100

-

-

4
28
5
10.81 75.68 13.51

จากตาราง 6 แสดงให้เห็นว่า กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความคิดเห็นเกีย่ วกับในผลลัพธ์/ผลสาเร็จ
ด้านการรณรงค์และป้องกันปัญหาสารเสพติดของศูนย์ วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ อยู่ในระดับ
น้อย คิดเป็นร้อยละ 75.68 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าความคิดเห็นด้านการรณรงค์แก้ไขและป้องกันปัญหา
สารเสพติดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอยู่ในระดับน้อย

สรุปข้อ 2 ด้านการรณรงค์แก้ไขและป้องกันปัญหาสารเสพติด ผลการประเมิน
อยูใ่ นระดับน้อย เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
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3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3.1 ด้านนโยบาย/เป้าหมาย/กรอบแนวคิ ด พบว่า จากสรุปรายงานโครงการจัดตัง้ ศูนย์
วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
พ.ศ. 2544-2546 (หน้า 6), รายงาน
ความก้าวหน้าตามเงื่ อนไขสัญญาจ้างทีป่ รึกษาเลขที่ 16/งป.2545 งวดที่ 1/กันยายน 2545 (หน้า 2-3),
รายงานการดาเนินงาน สัญญาว่าจ้างเลขที่ 13/งป.2547 23 มิถนุ ายน 2547 – 31 มีนาคม 2548 (หน้า 4)
และรายงานการดาเนินงาน สัญญาว่าจ้างเลขที่ 10/งป.2548 20 เมษายน 2548 – 31 ธันวาคม 2548
(หน้า 4) ได้ระบุนโยบายไว้อย่างชัดเจน 1 ประเด็น คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นจึงสรุปได้
ว่า ผลการประเมินด้านการมีนโยบาย/เป้าหมาย/กรอบแนวคิด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ใน
ระดับดีมาก
3.2 ด้านแผนการดาเนินงาน พบว่า ในปี พ.ศ. 2545 จากสรุปรายงานโครงการจัดตัง้ ศูนย์
วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พ.ศ. 2544-2546 (หน้า 10) มีแผนการสร้าง
และพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ทีด่ าเนินงานศึกษาวิจยั ด้านสารเสพติด
, ในปี พ.ศ. 2546 จากสรุป
รายงานโครงการจัดตัง้ ศูนย์วชิ าการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พ.ศ. 2544-2546
(หน้า 10) มีแผนการพัฒนาบุคลากร ในปี พ.ศ. 2547 จากรายงานการดาเนินงาน สัญญาว่าจ้างเลขที่
13/งป.2547 23 มิถนุ ายน 2547 – 31 มีนาคม 2548 (หน้า 9-10) มีแผนการสัมมนาเครือข่าย
นักวิชาการเพื่อการสนับสนุนงานวิชาการสารเสพติด สนับสนุนการพัฒนานักวิจยั เฉพาะพื้นที่ และ
สนับสนุน/ประสานงาน วิทยากร/นักวิชาการ ในการสัมมนาต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรม
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ ในปี พ.ศ. 2548 จาก รายงานการดาเนินงาน สัญญา
ว่าจ้างเลขที่ 10/งป.2548 20 เมษายน 2548 – 31 ธันวาคม 2548 (หน้า 9) พบว่า มีแผนการสนับสนุน
การพัฒนาโครงการวิจยั /นักวิจยั เฉพาะพื้นที่ และสนับสนุน/ประสานงาน วิทยากร/นักวิชาการ ใน
การสัมมนาต่าง ๆ ของสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 แต่ ในปี พ.ศ. 2549 ไม่มี
แผนการดาเนินงานระบุไว้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลการประเมินด้านแผนการดาเนินงานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับดี เพราะมีแผนการดาเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – 2548 อย่างชัดเจน
แต่ในปีพ.ศ. 2549 ไม่ได้ระบุแผนการดาเนินงานไว้
3.3 การบริหาร/ดาเนินงาน/การจัดการ พบว่า การดาเนินการด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2544 – 2549 รายละเอียดดังตาราง 7
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ตาราง 7 แสดงจานวนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2544-2549
กิจกรรม
1. จัดประชุม/สัมมนา
2. จัดส่งบุคลากรร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนา/นาเสนอผลงาน
3. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงาน
รวม
ร้อยละ

2544-2545
2

2546
7

3

1

5
6.94

8
11.11

2547 2548 2549
17
21
1
5

13

-

1
1
23
35
1
31.94 48.61 1.39

รวม
48

ร้อยละ
66.66

22

30.56

2
72
100

2.78
100

จากตาราง
7 ชี้ให้เห็นว่าทางศูนย์ฯ เน้นให้มกี ารจัดประชุ ม/สัมมนามาเป็นอันดับหนึ่ง
รองลงมาเป็นการจัดส่งบุคลากรร่วมประชุ ม/อบรม/สัมมนา/นาเสนอผลงาน ส่วนอันดับสุดท้ายคือ
จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงาน แต่ถา้ พิจารณาเป็นรายปีพบว่า ในปี พ.ศ. 2548 จะมีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 48.61) รองลงมาคือปี พ.ศ. 2547 (ร้อยละ 31.94) ส่วนปี พ.ศ.
2549 มีการปฏิบตั นิ ้อยทีส่ ดุ (ร้อยละ 1.39) และถ้าพิจารณาตามภาระหน้าทีข่ องการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ซงึ่ เน้นการดาเนินการและประสานงานด้านการจัดประชุ ม สัมมนา ฝึกอบรม ด้านการแก้ไข
และป้องกันปัญหาสารเสพติดแก่บคุ ลากรของหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ พบว่า ศูนย์ฯ มีการ
ดาเนินการคิดเป็นร้อยละ 97.22 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก หน้า 44) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลการ
ประเมินด้านการบริหาร/ดาเนินงาน/การจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับดีมาก
3.4 งบประมาณ จากการวิเคราะห์เอกสารงบประมาณทีส่ นับสนุนด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของศูนย์ฯ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2544-2549 พบว่า มีการจัดประชุ ม/สัมมนา, จัดส่ง
บุคลากรร่วมประชุ ม/อบรม/สัมมนา/นาเสนอผลงานและ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงาน
ทัง้ หมด 72 ครั้ง เนื่องจากในเอกสารไม่ได้ระบุงบประมาณในการดาเนินงานแต่ละครั้งไว้ ผูป้ ระเมิน
จึงไม่สามารถเสนองบประมาณทีใ่ ช้ จา่ ยไปทัง้ หมดในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แต่จาก
จานวนครั้งทีม่ กี ารจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น่าจะแสดงให้เห็นว่าศูนย์ฯ มีการ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเพียงพอ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลการ
ประเมินด้านงบประมาณการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับดี
3.5 ความคิ ดเห็นของกลุ่ มผู้ให้ข้อมูล คณะผูป้ ระเมินได้ทาการสัมภาษณ์และสนทนากลุม่
กับกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จานวน 33 คนได้สรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับผลลัพธ์/ผลสาเร็จ ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของศูนย์ วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ดังตาราง 8
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ตาราง 8 แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับผลลัพธ์/ผลสาเร็จ
ของกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล

กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
1. คณะกรรมการอานวยการ ของศูนย์
วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
2. คณะกรรมการบริหาร ของศูนย์ วชิ าการ
สารเสพติดภาคเหนือ
3. คณะกรรมการ ส่วนงานเลขานุการ
4. คณะกรรมการ ส่วนส่วนงานสารสนเทศ
และเผยแพร่งานวิชาการ
5. คณะกรรมการ ส่วนงานวิจยั สารเสพติด
การบาบัดรักษา และระบบการเฝ้าระวัง
6. คณะกรรมการ ส่วนส่วนงานประเมินผล
และพัฒนารูปแบบ การแก้ไขป้องกัน
ปัญหาในพื้นที่
7. เครือข่ายวิชาการที่ เกีย่ วข้อง
รวม
ร้อยละ

ด้านการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จานวน มาก
ทีส่ ดุ

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ทีส่ ดุ

8

-

6

2

-

-

9

-

7

2

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

12
33
100

3
7
2
3
24
6
9.09 72.72 18.19

จากตาราง 8 แสดงให้เห็นว่ากลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความคิดเห็นเกีย่ วกับผลลัพธ์/ผลสาเร็จ ด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 72.72 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าความคิดเห็น
ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอยู่ในระดับดี

สรุปข้อ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลการประเมินอยูใ่ น ระดับดี เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
4. การติดตามประเมินผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติ ดเชิงนโยบาย
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4.1 ด้านนโยบาย/เป้าหมาย/กรอบแนวคิ ด พบว่า จากสรุปรายงานโครงการจัดตัง้ ศูนย์
วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
พ.ศ. 2544-2546 (หน้า 6) รายงาน
ความก้าวหน้าตามเงื่ อนไขสัญญาจ้างทีป่ รึกษาเลขที่ 16/งป. 2545 งวดที่ 1/กันยายน 2545 (หน้า 3),
รายงานการดาเนินงาน สัญญาว่าจ้างเลขที่ 13/งป.2547 23 มิถนุ ายน 2547 – 31 มีนาคม 2548 (หน้า 4)
และรายงานการดาเนินงาน สัญญาว่าจ้างเลขที่ 10/งป.2548 20 เมษายน 2548 – 31 ธันวาคม 2548
(หน้า 4) ได้ระบุนโยบายไว้อย่างชัดเจน 1 ประเด็น คือ มีการติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการ
และกิจกรรม ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลการประเมินด้านการมีนโยบาย/เป้าหมาย/กรอบแนวคิด การ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดเชิงนโยบายอยู่ในระดับดีมาก
4.2 ด้านแผนการดาเนินงาน พบว่า ในปี พ.ศ. 2547 - 2549 จาก รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารศูนย์ ครั้งที่ 1/2547 (หน้า 28) และ ครั้งที่ 2/2548 (หน้า 50) ใน รายงานการ
ดาเนินงาน สัญญาว่าจ้างเลขที่ 13/งป.2547 23 มิถนุ ายน 2547 – 31 มีนาคม 2548, รายงานการ
ประชุ มคณะกรรมการบริหารศูนย์ ครั้งที่ 3/2548 (หน้า 20) และครั้งที่ 5/2548 (หน้า 40)ใน รายงาน
การดาเนินงาน สัญญาว่าจ้างเลขที่ 10/งป.2548 20 เมษายน 2548 – 31 ธันวาคม 2548 มีแผนการ
ดาเนินงานทีช่ ดั เจน คือ การติดตามประเมินผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
ของศูนย์ฯ ส่วน ในปี พ.ศ. 2545-2546 ไม่พบแผนการดาเนินการ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลการ
ประเมินด้านแผนการดาเนินการ การติดตามประเมินผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสาร
เสพติดอยู่ในระดับปานกลาง
4.3 ด้านการบริหาร/ดาเนินการ/การจัดการ พบว่า ศูนย์ฯ มีการติดตามการดาเนินงานใน
แต่ละส่วนงานในทีป่ ระชุ มคณะกรรมการบริหารศูนย์ตงั้ แต่ ปี พ.ศ.
2547 – 2549 จานวน 8 ครั้ง
และมีการสรุปผลการดาเนินงานซึง่ มีรายละเอียดในรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ
ครั้งที่ 1/2547 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 (หน้า 26-29), ครั้งที่ 2/2547 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2547 (หน้า 30-35), ครั้งที่ 3/2547 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 (หน้า 36-40), ครั้งที่ 1/2548 วันที่
6 มกราคม พ.ศ. 2548 (หน้า 41-46), ครั้งที่ 2/2548 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 (หน้า 47-53) ใน
รายงานการดาเนินงาน สัญญาว่าจ้างเลขที่ 13/งป.2547 23 มิถนุ ายน 2547 – 31 มีนาคม 2548, ครั้งที่
3/2548 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2548 (หน้า 19-29), ครั้งที่ 4/2548 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2548 (หน้า
30-37), ครั้งที่ 5/2548 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 (หน้า 38-48) ในรายงานการดาเนินงาน สัญญา
ว่าจ้างเลขที่ 10/งป.2548 20 เมษายน 2548 – 31 ธันวาคม 2548 ซึง่ การติดตามประเมินผลดังกล่าว
เป็นเพียงการถามความคืบหน้าในทีป่ ระชุ มของศูนย์เท่านั้น แต่ศนู ย์ฯ ไม่มกี ารติดตามประเมินผล
การดาเนินงานในเชิ งนโยบายอย่างเป็นกิจจะลักษณะ
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มีเพียงปี พ.ศ. 2549 ทีศ่ นู ย์ฯ ได้ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์ฯ โดยติดต่อ
ผูป้ ระเมินภายนอกให้มาประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์ ซึง่ เป็นไปตามแผนทีไ่ ด้วางไว้ ดังนั้น
จึงสรุปได้ว่าผลการประเมินด้านการบริหาร/ดาเนินการ/การจัดการ การติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดอยู่ในระดับปานกลาง
4.4 ด้านงบประมาณ พบว่า ในปี พ.ศ. 2549 จาก รายงานการดาเนินงาน สัญญาว่าจ้าง
เลขที่ 10/งป.2548 20 เมษายน 2548 – 31 ธันวาคม 2548 (หน้า 29) มีการจัดสรรงบประมาณ
สาหรับการประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์ จานวน 50,000 บาท เมือ่ เทียบกับงบประมาณที่
ได้รบั จัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในแต่ละปี จึงสรุปได้ว่า
ผลการประเมินด้านงบประมาณ การติดตามประเมินผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสาร
เสพติดอยู่ในระดับน้อย
4.5 ความคิ ดเห็นของกลุ่ มผู้ให้ข้อมูล คณะผูป้ ระเมินได้ทาการสัมภาษณ์และสนทนากลุม่
กับกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ คยเข้าร่วมประชุ มคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จานวน 23 คนได้สรุปความ
คิดเห็นเกีย่ วกับผลลัพธ์/ผลสาเร็จ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศูนย์ วิชาการสารเสพติด
ภาคเหนือ ดังตาราง 9
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ตาราง 9 แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับผลลัพธ์/ผลสาเร็จ ด้านการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด ของกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล

กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
1. คณะกรรมการอานวยการ ของศูนย์
วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
2. คณะกรรมการบริหาร ของศูนย์ วชิ าการ
สารเสพติดภาคเหนือ
3. คณะกรรมการ ส่วนงานเลขานุการ
4. คณะกรรมการ ส่วนส่วนงานสารสนเทศ
และเผยแพร่งานวิชาการ
5. คณะกรรมการ ส่วนงานวิจยั สารเสพติด
การบาบัดรักษา และระบบการเฝ้าระวัง
6. คณะกรรมการ ส่วนส่วนงานประเมินผล
และพัฒนารูปแบบ การแก้ไขป้องกัน
ปัญหาในพื้นที่
7. เครือข่ายวิชาการที่ เกีย่ วข้อง
รวม
ร้อยละ

จานวน มาก
ทีส่ ดุ

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ทีส่ ดุ

8

1

5

2

-

-

9

-

7

2

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

2
23
100

2
1
18
4
4.35 78.26 17.39

จากตาราง 9 แสดงให้เห็นว่า กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความคิดเห็นเกีย่ วกับผลลัพธ์/ผลสาเร็จ
ด้านการติดตามประเมินผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดอยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 78.26 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้านการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดอยู่ใน ระดับดี

สรุปข้อ 4 ด้านการติดตามประเมินผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติด ผลการประเมินอยูใ่ นระดับปานกลาง เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
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5. กิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ตามทีท่ งั้ สองฝ่ายตกลงร่วมกัน
5.1 ด้านนโยบาย/เป้าหมาย/กรอบแนวคิ ด พบว่า จากสรุปรายงานโครงการจัดตัง้ ศูนย์
วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
พ.ศ. 2544-2546 (หน้า 6) รายงาน ความ
ก้าวหน้าตามเงื่ อนไขสัญญาจ้างทีป่ รึกษาเลขที่
16/งป. 2545 งวดที่ 1/กันยายน 2545 (หน้า 3),
รายงานการดาเนินงาน สัญญาว่าจ้างเลขที่ 13/งป.2547 23 มิถนุ ายน 2547 – 31 มีนาคม 2548 (หน้า 4)
และรายงานการดาเนินงาน สัญญาว่าจ้างเลขที่ 10/งป.2548 20 เมษายน 2548 – 31 ธันวาคม 2548
(หน้า 4) ได้ระบุนโยบายไว้อย่างชัดเจน 1 ประเด็น คือ มีกจิ กรรมทางวิชาการอืน่ ๆ ตามทีท่ งั้ 2 ฝ่าย
จะตกลงร่วมกัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลการประเมินด้านการมีนโยบาย/เป้าหมาย/กรอบแนวคิด
กิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ตามทีท่ งั้ สองฝ่ายตกลงร่วมกันอยู่ในระดับดีมาก
5.2 ด้านแผนการดาเนินงาน จากการศึกษาเอกสาร สรุปรายงานโครงการจัดตัง้ ศูนย์
วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พ.ศ. 2544-2546, รายงานความก้าวหน้าตาม
เงื่อนไขสัญญาจ้างทีป่ รึกษาเลขที่ 16/งป. 2545 งวดที่ 1/กันยายน 2545, รายงานการดาเนินงาน
สัญญาว่าจ้างเลขที่ 13/งป.2547 23 มิถนุ ายน 2547 – 31 มีนาคม 2548 และ รายงานการดาเนินงาน
สัญญาว่าจ้างเลขที่ 10/งป.2548 20 เมษายน 2548 – 31 ธันวาคม 2548 ไม่พบว่ามีแผนการ
ดาเนินการด้านกิจกรรมทางวิชาการอืน่ ๆ ตามทีท่ งั้ สองฝ่ายตกลงร่วมกัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผล
การประเมินด้านแผนการดาเนินงาน กิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ตามทีท่ งั้ สองฝ่ายตกลงร่วมกันอยู่
ในระดับน้อยมาก
5.3 ด้านการบริหาร/ดาเนินการ/การจัดการ พบว่า มีการดาเนินการด้านกิจกรรมวิชาการ
อืน่ ๆ ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2544 – 2549 ดังตาราง 10
ตาราง 10 แสดงจานวนการจัดกิจกรรมทางวิชาการอืน่ ๆ ตามทีท่ งั้ สองฝ่ายตกลงร่วมกัน
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544-2549
กิจกรรม
1. สนับสนุนนักวิชาการ/วิทยากรร่วม
กิจกรรมของหน่วยงานอืน่
2. สนับสนุนกิจกรรมวิชาการอืน่ ๆ
3. การแลกเปลีย่ นประสบการณ์รว่ มกัน
ของนักวิชาการ
รวม
ร้อยละ

2544-2545

2546

2547

2548 2549

รวม ร้อยละ

4

1

-

1

-

6

60.00

1

-

1

-

1

3

30.00

1

-

-

-

-

1

10.00

6
60.00

1
10.00

1
1
1
10
10.00 10.00 10.00 100

100
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จากตาราง 10 พบว่า ด้านการบริหาร/ดาเนินการ/การจัดการ กิจกรรมทางวิชาการอืน่ ๆ
ตามทีท่ งั้ สองฝ่ายตกลงร่วมกันระยะเวลา 5 ปี ดาเนินการใน 3 กิจกรรม รวม 10 ครั้ง ดังนี้ กิจกรรมที่
1 สนับสนุนนักวิชาการ/วิทยากรร่วมกิจกรรมของหน่วยงานอืน่ ได้ดาเนินการในระยะเวลา 3 ปี ซึง่
ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมวิชาการอืน่ ๆ ได้ดาเนินการเป็น
ระยะเวลา 3 ปี ซึง่ ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง และกิจกรรมที่ 3 การแลกเปลีย่ นประสบการณ์รว่ มกัน
ของนักวิชาการ ได้ดาเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึง่ ถือว่าอยู่ในระดับน้อย (ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวกหน้า 46) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลการประเมินด้านการบริหาร/ดาเนินการ/การจัดการ การ
จัดกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ตามทีท่ งั้ สองฝ่ายตกลงร่วมกันอยู่ในระดับปานกลาง
5.4 งบประมาณ เนื่องจากในเอกสารไม่ได้ระบุงบประมาณในการดาเนินงานแต่ละครั้งไว้
ผูป้ ระเมินจึงไม่สามารถเสนองบประมาณทีใ่ ช้ จา่ ยไปทัง้ หมด ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลการประเมิน
ด้าน งบประมาณ การจัดกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ตามทีท่ งั้ สองฝ่ายตกลงร่วมกันอยู่ใน
ระดับปานกลาง
5.5 ความคิ ดเห็นของผู้ให้ข้อมูล คณะผูป้ ระเมินได้ทาการสัมภาษณ์และสนทนากลุม่ กับ
กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จานวน 33 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ากิจกรรมทางวิชาการอืน่ ๆ ของศูนย์
ยังมีน้อย ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอยู่ในระดับน้อย

สรุปข้อ 5 ด้านกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ตามทีท่ งั้ สองฝ่ายตกลงร่วมกัน อยูใ่ น
ระดับปานกลาง เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
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ตอนที่ 2 ผลสาเร็จของศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือทีน่ อกเหนือจากกรอบความร่วมมือ
1. ทัศนะต่อศูนย์ฯ ของกรรมการทีเ่ กี่ยวข้อง
จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุม่ กับคณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ คณะกรรมการ 4 ฝ่าย เครือข่ายวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องและหน่วยงานเพิ่มเติม พบว่า
กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันและสามารถชี้ให้เห็นประโยชน์รวมถึงความจาเป็นของ
การมีศนู ย์วชิ าการสารเสพติดภาคเหนือดังต่อไปนี้
1. ทาให้เกิดกระแสตืน่ ตัวในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
2. นักวิชาการศูนย์ฯ และเครือข่ายวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ประสบการณ์การทางาน
และเกิดการเรียนรู้ทนี่ อกเหนือไปจากภาระหน้าทีข่ องตนเอง
3. ผลการวิจยั ของศูนย์ฯ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในภูมภิ าคอืน่ ๆ ซึง่ ได้แก่
ผลการวิจยั ตามโครงการตรวจพิสจู น์สารเสพติดในเม็ดยา และโครงการระบบเฝ้าระวังใน
หน่วยงานทีส่ มั ผัสกับผูเ้ สพ/ผูค้ า้ ยาเสพติด
4. ทาให้เกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงานวิชาการอืน่ ๆ เกีย่ วกับ
การศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์ สารเสพติด
5. ศูนย์ฯ สามารถดาเนินการตามการร้องขอของสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในลักษณะของ rapid survey
6. ข้อมูลของศูนย์ทาให้หน่วยงานทีใ่ ช้ ประโยชน์จากข้อมูล เช่ น เจ้าหน้าทีต่ ารวจ
สามารถเห็นมุมมองทีเ่ ป็นปัญหาในด้านยาเสพติดได้
7. เป็นการพัฒนาให้ศนู ย์เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ
8. เป็นการสร้างภาพพจน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ในด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลการประเมินด้าน ทัศนะต่อศูนย์ฯ ของกรรมการทีเ่ กี่ยวข้อง
อยู่ในระดับดี
2. ทัศนะต่อศูนย์ฯ ของผู้บริหารองค์ กรร่วมจัดตั้งศูนย์
จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่(รองอธิการบดีทเี่ กีย่ วข้อง) และ
การสนทนากลุม่ กับรองเลขาธิการสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผูอ้ านวยการ
สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 และผูอ้ านวยศูนย์วชิ าการการสารเสพติด
ภาคเหนือ พบว่ากลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันและสามารถชี้ให้เห็นประโยชน์รวมถึง
ความจาเป็นของการมีศนู ย์วชิ าการสารเสพติดภาคเหนือดังต่อไปนี้
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1. การดาเนินงานด้านวิชาการและการเข้าถึงชุ มชน ศูนย์ ฯ สามารถดาเนินการและมี
ผลงานอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นถึงความตัง้ ใจจริงของผูป้ ฏิบตั งิ านทีท่ มุ่ เทมาก
2. เมือ่ งบประมาณของศูนย์ ฯ ไม่เพียงพอ ทางมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ได้แก้ปญ
ั หา
โดยการให้ยมื เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่สารองจ่ายไปก่อน
3. การนาผลการดาเนินโครงการของศูนย์ ฯ ไปใช้ ในหน่วยงานภาคปฏิบตั ิ เช่ น
การประมาณการผูเ้ กีย่ วข้องกับยาเสพติดภาคเหนือ เป็นต้น
4. ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเชิ งนโยบายในการสนับสนุนด้านงบประมาณให้ศนู ย์ฯ
ให้เพียงพอและต่อเนื่องโดยพยายามปรับให้มกี ารจัดสรรงบทีง่ ่ายต่อการบริหารจัดการและการ
จัดหาแหล่งทุนอืน่ ๆ มาสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณ
ดังเช่ นทีผ่ า่ นมา
5. พยายามหาแนวทางในการประสานงานระหว่างผูบ้ ริหารระดับสูง ระดับกระทรวง
ของทัง้ 2 ฝ่าย เพื่อให้เกิดการขับเคลือ่ นการดาเนินงานได้อย่างเต็มที่
แต่อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาในแง่ของการสนับสนุนในด้านสถานทีแ่ ละงบประมาณ
จากทัง้ 2 ฝ่าย ยังพบปัญหาเกีย่ วกับสถานทีต่ งั้ ศูนย์ฯ ทีไ่ ม่แน่นอน อีกทัง้ ยังต้องรับภาระด้าน
ค่าใช้ จา่ ยในการเช่ าสถานทีต่ งั้ ศูนย์ฯ และค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆ นอกจากนี้ดา้ นงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2549 ยังไม่ได้รบั งบประมาณเลย
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลการประเมิน ทัศนะต่อศูนย์ฯ ของผู้บริหารองค์กรร่วมจัดตั้ง
ศูนย์ฯ อยู่ในระดับปานกลาง

บทที่ 3
สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการประเมิน
ตอนที่ 1 ผลลั พธ์/ผลสาเร็จของศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือตามกรอบความร่วมมือฯ
1. ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกัน และเทคนิคการแก้ไขปัญหาสารเสพติด
1.1 ด้านนโยบาย/เป้าหมาย/กรอบแนวคิ ด พบว่า ผลการประเมินด้านการมีนโยบาย/
เป้าหมาย/กรอบแนวคิดการวิจยั และพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและเทคนิคการแก้ไขปัญหาสาร
เสพติดอยู่ในระดับดีมาก เพราะด้านนโยบาย/เป้าหมาย/กรอบความคิดมีความชั ดเจน
1.2 ด้านแผนการดาเนินงาน พบว่า ผลการประเมินด้านแผนการดาเนินงานการวิจยั และ
พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและเทคนิคการแก้ไขปัญหาสารเสพติดอยู่ในระดับดี เพราะมีแผนการ
ดาเนินงานตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2545 – 2548 แต่ในปีพ.ศ. 2549 ยังไม่ได้กาหนดแผนทีช่ ั ดเจนมีเพียงแต่
โครงการทีเ่ สนอของบประมาณ
1.3 การบริหาร/ดาเนินงาน/การจัดการ พบว่า
1.3.1) การวางระบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ พบว่า ผลการประเมินการวาง
ระบบและพัฒนาระบบสารสนเทศอยู่ในระดับดี เพราะมีการดาเนินงานในปีพ.ศ. 2545, พ.ศ. 2547
และ พ.ศ. 2548 แต่ไม่พบว่ามีการดาเนินงานในปี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2549
1.3.2) การพัฒนาหลักสูตรการสอนวิชาการสารเสพติด ไม่พบว่า มีการดาเนินงาน
ดังนั้นจึงสรุปได้วา่ ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรการสอนวิชาการสารเสพติดอยู่ในระดับน้อยมาก
1.3. 3) การรวบรวม เผยแพร่งานวิจยั และผลงานของศูนย์ฯ พบว่าผลการประเมิน
การรวบรวม เผยแพร่งานวิจยั และผลงานของศูนย์ฯ อยู่ในระดับดี
1.3.4) เครือข่ายด้านสารเสพติดในระดับภูมิภาค พบว่า ผลการประเมินเครือข่าย
ด้านสารเสพติดในระดับอยู่ในระดับดี เพราะมีเครือข่ายนักวิจยั ด้านสารเสพติด จานวน 16 คน จาก
14 หน่วยงาน
1.3.5) การจัดสรรทุนงานวิจยั พบว่าผลการประเมินการจัดสรรทุนงานวิจยั อยู่ใน
ระดับน้อย เพราะมีการจัดสรรทุนงานวิจยั เพียง 2 ทุน
1.3.6) การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการวิจยั และพัฒนาระบบการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน พบว่าผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการวิจยั และพัฒนา
ระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันอยู่ในระดับดี เพราะมีการประเมินผลการดาเนินงานทุกปี
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1.3.7) การแสวงหาและปรับเปลีย่ นรูปแบบการวิจยั และพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง
ป้องกัน พบว่า ผลการประเมินการแสวงหาและปรับเปลีย่ นรูปแบบการวิจยั และพัฒนาระบบการ
เฝ้าระวัง ป้องกันอยู่ในระดับดี
สรุปผลการประเมินด้านการบริหาร/ดาเนินการ/การจัดการ ด้านการวิจยั และพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังป้องกันและเทคนิคการแก้ไขปัญหาสารเสพติด โดยภาพรวมถือว่าอยู่ใน ระดับดี เนื่องจากมี
ระดับดีอยู่ 5 ใน 7 ประเด็น
1.4 งบประมาณ พบว่าผลการประเมินด้านงบประมาณ การวิจยั และพัฒนาระบบการ
เฝ้าระวังป้องกันอยู่ในระดับดี
1.5 ความคิ ดเห็นของกลุ่ มผู้ให้ข้อมูล พบว่า ความคิดเห็นของกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลอยู่ในระดับดี
สรุปข้อ 1 ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกัน และเทคนิคการแก้ไขปัญหา
สารเสพติด ผลการประเมินอยู่ในระดับดี เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
2. การรณรงค์ แก้ไข และป้องกันปัญหาสารเสพติด
2.1 ด้านนโยบาย/เป้าหมาย/กรอบแนวคิ ด พบว่า ผลการประเมินด้านการมีนโยบาย/
เป้าหมาย/กรอบแนวคิด การรณรงค์แก้ไข และป้องกันปัญหาสารเสพติดอยู่ในระดับน้อยมาก
2.2 ด้านแผนการดาเนินงาน พบว่า ผลการประเมินด้านแผนการดาเนินงาน การรณรงค์
แก้ไข และป้องกันปัญหาสารเสพติดอยู่ในระดับน้อยมาก
2.3 การบริหาร/ดาเนินงาน/การจัดการ พบว่า ผลการประเมินการบริหาร/ดาเนินงาน/การ
จัดการการรณรงค์แก้ไข และป้องกันปัญหาสารเสพติดอยู่ในระดับน้อย
2.4 งบประมาณ พบว่า ผลการประเมินด้านงบประมาณการรณรงค์แก้ไข และป้องกัน
ปัญหาสารเสพติดอยู่ในระดับน้อย
2.5 ความคิ ดเห็นของกลุ่ มผู้ให้ข้อมูล พบว่า ความคิดเห็นของกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลอยู่ในระดับน้อย
สรุปข้อ 2 ด้านการรณรงค์ แก้ไขและป้องกันปัญหาสารเสพติด ผลการประเมินอยู่ใน ระดับน้อย
เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
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3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3.1 ด้านนโยบาย/เป้าหมาย/กรอบแนวคิ ด พบว่า ผลการประเมินด้านการมีนโยบาย/
เป้าหมาย/กรอบแนวคิด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับดีมาก เพราะด้านนโยบาย/เป้าหมาย/
กรอบความคิดมีความชั ดเจน
3.2 ด้านแผนการดาเนินงาน พบว่า ผลการประเมินด้านแผนการดาเนินงานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับดี เพราะมีแผนการดาเนินงานตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2545 – 2548 แต่ในปีพ.ศ.
2549 ไม่ได้ระบุแผนการดาเนินงานไว้
3.3 การบริหาร/ดาเนินงาน/การจัดการ พบว่า ผลการประเมินด้านการบริหาร/ดาเนินงาน/
การจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ใน ระดับดีมาก
3.4 งบประมาณ พบว่าผลการประเมินด้านงบประมาณการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ใน
ระดับดี
3.5 ความคิ ดเห็นของกลุ่ มผู้ให้ข้อมูล พบว่า ความคิดเห็นของกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลอยู่ในระดับดี
สรุปข้อ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด
4. การติดตามประเมินผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติ ดเชิงนโยบาย
4.1 ด้านนโยบาย/เป้าหมาย/กรอบแนวคิ ด พบว่า ผลการประเมินด้านการมีนโยบาย/
เป้าหมาย/กรอบแนวคิด การติดตามประเมินผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
อยู่ในระดับดีมาก เพราะด้านนโยบาย/เป้าหมาย/กรอบความคิดมีความชั ดเจน
4.2 ด้านแผนการดาเนินงาน พบว่า ผลการประเมินด้านแผนการดาเนินการ การติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดอยู่ในระดับปานกลาง
4.3 ด้านการบริหาร/ดาเนินการ/การจัดการ
พบว่า ผลการประเมินด้านการบริหาร/
ดาเนินการ/การจัดการ การติดตามประเมินผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดอยู่
ในระดับปานกลาง
4.4 ด้านงบประมาณ พบว่า ผลการประเมินด้านงบประมาณ การติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดอยู่ในระดับน้อย
4.5 ความคิ ดเห็นของกลุ่ มผู้ให้ข้อมูล พบว่า ความคิดเห็นของกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลอยู่ใน ระดับดี
สรุปข้อ 4 ด้านการติดตามประเมินผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
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5. กิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ตามทีท่ งั้ สองฝ่ายตกลงร่วมกัน
5.1 ด้านนโยบาย/เป้าหมาย/กรอบแนวคิ ด พบว่า ผลการประเมินด้านการมีนโยบาย/
เป้าหมาย/กรอบแนวคิด กิจกรรมทางวิชาการอืน่ ๆ ตามทีท่ งั้ สองฝ่ายตกลงร่วมกันอยู่ใน ระดับดีมาก
เพราะด้านนโยบาย/เป้าหมาย/กรอบความคิดมีความชั ดเจน
5.2 ด้านแผนการดาเนินงาน พบว่า ผลการประเมินด้านแผนการดาเนินงาน กิจกรรมทาง
วิชาการอืน่ ๆ ตามทีท่ งั้ สองฝ่ายตกลงร่วมกันอยู่ใน ระดับน้อยมาก
5.3 ด้านการบริหาร/ดาเนินการ/การจัดการ
พบว่า ผลการประเมินด้านการบริหาร/
ดาเนินการ/การจัดการ การจัดกิจกรรมทางวิชาการอืน่ ๆ ตามทีท่ งั้ สองฝ่ายตกลงร่วมกันอยู่ใน ระดับ
ปานกลาง
5.4 งบประมาณ พบว่าผลการประเมินด้านงบประมาณ การจัดกิจกรรมทางวิชาการอืน่ ๆ
ตามทีท่ งั้ สองฝ่ายตกลงร่วมกันอยู่ในระดับปานกลาง
5.5 ความคิ ดเห็นของผู้ให้ข้อมูล พบว่าความคิดเห็นของกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลอยู่ในระดับน้อย
สรุปข้อ 5 ด้านกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ตามทีท่ งั้ สองฝ่ายตกลงร่วมกัน ผลการประเมิน
อยู่ในระดับปานกลาง เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
ตอนที่ 2 ผลสาเร็จของศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือทีน่ อกเหนือจากกรอบความร่วมมือ
1. ทัศนะต่อศูนย์ฯ ของกรรมการทีเ่ กี่ยวข้อง พบว่าผลการประเมิน ทัศนะต่อศูนย์ฯ ของ
กรรมการทีเ่ กีย่ วข้องอยู่ใน ระดับดี
2. ทัศนะต่อศูนย์ฯ ของผู้บริหารองค์ กรร่วมจัดตั้งศูนย์ พบว่าผลการประเมิน ทัศนะต่อ
ศูนย์ฯ ของผูบ้ ริหารองค์กรร่วมจัดตัง้ ศูนย์ อยู่ในระดับ ปานกลาง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
1. ศูนย์ฯ ควรเน้นการพัฒนาเทคนิคใหม่ ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
เพื่อให้ทนั ต่อสถานการณ์ปญ
ั หาสารเสพติดในปัจจุบนั
2. ศูนย์ฯ ควรจะมีแผนและเป้าหมายในการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรเกีย่ วกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดให้เกิดขึน้ เพื่อจะได้นาไปเผยแพร่ในระดับสถานศึกษาและ
ชุมชน
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3. ศูนย์ฯ ควรจะมีแผนและเป้าหมายด้านการจัดสรรทุนวิจยั สาหรับนักวิชาการและ
นักศึกษาอย่างชั ดเจนเป็นประจาทุกปี เพื่อพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ดา้ นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติด
4. ศูนย์ฯ ควรเน้นในเรื่องการติดตามการนาผลการวิจยั ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริง
5. ศูนย์ฯ ควรจัดทารายงานการบริหารงบประมาณอย่างชั ดเจนในแต่ละภาระงาน โดย
แจกแจงให้เห็นถึงงบประมาณทีเ่ สนอไป และงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรในแต่ละกิจกรรมทัง้ ใน
ส่วนของงบประมาณจากสานักงานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและจากหน่วยงาน
อืน่ อีกทัง้ ควรสร้างความสอดคล้องกันในเอกสารรายงานแต่ละฉบับ
6. ศูนย์ฯ ควรจะมีแผนและเป้าหมายในการดาเนินการรณรงค์และแก้ไขปัญหาสารเสพ
ติดอย่างชั ดเจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การทางานของศูนย์ให้เป็นทีร่ ู้จกั มากขึน้ และควรเน้น
การรณรงค์และแก้ไขปัญหาสารเสพติดลงไปสูส่ ถานศึกษา หน่วยงานท้องถิน่ และชุ มชน โดยใช้
วิชาการเป็นเครื่องมือ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสารเสพติดได้อกี ทางหนึ่ง
7. ศูนย์ฯ ควรกาหนดสัดส่วนภาระงานในแต่ละส่วนงาน และควรจัดทาแผนปฏิบตั งิ าน
ประจาปีแยกตามส่วนงานให้เกิดความชั ดเจน
8. ศูนย์ฯ ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของศูนย์ รวมถึงสถานการณ์
ปัญหายาเสพติดในปัจจุบนั ให้กบั หน่วยงานภาคปฏิบตั แิ ละสาธารณะชนได้รบั ทราบ ซึง่ อาจจัดทา
ในรูปของวารสาร จุลสาร หรือแผ่นพับ
9. ศูนย์ฯ ควรเน้นการดาเนินงานในเชิ งรุก เช่ น การศึกษาแนวโน้มของตัวยาในอนาคต
การสร้างความเข็มแข็งในชุ มชน เป็นต้น
10. ศูนย์ฯ ควรจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือไปจากงบประมาณทีไ่ ด้รบั
จากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพียงอย่างเดียวเพื่อให้การดาเนินงาน
ของศูนย์ฯ ไม่เกิดความติดขัดอันเนื่องมาจากปัญหาด้านงบประมาณ
11. ศูนย์ฯ ควรให้ความสาคัญกับเครือข่ายนักวิชาการโดยจัดกิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้
นักวิชาการได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์ซงึ่ กันและกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เครือข่ายนักวิชาการมี
ความเข้มแข็งมากขึน้
12. ศูนย์ฯ ควรจะทาการจัดตัง้ ศูนย์เครือข่ายในแต่ละจังหวัด โดยศูนย์ฯ ทาหน้าทีเ่ ป็น
ตัวกลางในการจัดสรรข้อมูล เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประสานงาน
กับนักวิชาการ
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ข้อเสนอแนะสาหรับองค์ กรร่วมจัดตั้งศูนย์ฯ (ม.ช. และ ป.ป.ส.)
1. องค์กรร่วมจัดตัง้ ศูนย์ฯ ควรมีการประสานงานร่วมกันเพื่อจัดทาแผนการปฏิบตั งิ าน
แผนงบประมาณ และแผนการบริการด้านอืน่ ๆ รวมถึงสถานะของศูนย์ฯ ให้ชัดเจน
2. องค์กรร่วมจัดตัง้ ศูนย์ฯ ควรมีการกาหนดหน่วยงานหรือบุคลากรสาหรับ
ประสานงานกับศูนย์อย่างชั ดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการติดต่อสือ่ สารในด้านต่าง ๆ
3. องค์กรร่วมจัดตัง้ ศูนย์ฯ ควรสนับสนุนในด้านสถานทีแ่ ละงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของศูนย์ฯ
4. มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ควรจัดตัง้ ภาควิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาบุคลากรทีม่ คี วามรู้
ความเชี่ยวชาญด้านยาเสพติดโดยเฉพาะ
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ภาคผนวก
รายละเอียดโครงการด้านการวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน
ปี พ.ศ. 2544 – 2545
-

โครงการศูนย์สารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหน่วยงานและบุคลากร
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศตรวจปัสสาวะ
โครงการเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในสถานบริการ
โครงการรูปแบบการป้องกันและแก้ไขสารเสพติดในสถานศึกษา
ศึกษาสถานการณ์สารเสพติดในชุมชนชายแดนภาคเหนือ
โครงการถอดบทเรียนชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการปัจจัยการค้าและลาเลียงยาบ้าในชาวเขาเผ่าม้งและลีซอ
รวม

งบประมาณทีข่ อ
330,000.00
241,000.00
300,000.00
153,000.00
600,000.00
359,200.00
753,000.00
439,250.00
3,175,450.00

งบประมาณทีไ่ ด้
330,000.00
241,000.00
300,000.00
153,000.00
600,000.00
359,200.00
753,000.00
439,250.00
3,175,450.00

งบประมาณทีข่ อ
60,000.00

งบประมาณทีไ่ ด้
60,000.00

850,000.00
1,230,000.00

850,000.00
1,230,000.00

1,190,000.00
3,330,000.00

1,190,000.00
3,330,000.00

ปี พ.ศ. 2546
- โครงการศึกษาการใช้สารเสพติดในกลุม่ ผูถ้ กู จับกุมใน อ.เมือง
เชียงใหม่ หลังนโยบายสงครามยาเสพติด (ADAM)
- เครือข่ายวิจัยลักษณะทางกายภาพในยาบ้า
- โครงการศึกษาบูรณาการสถานภาพ อุปทาน อุปสงค์ผล และ
ผลกระทบระดับพื้นทีอ่ าเภอ
- โครงการประมาณการผูเ้ กีย่ วข้องยาเสพติดภาคเหนือ ครัง้ ที่ 1
รวม
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ปี พ.ศ. 2547
- โครงการพัฒนาสารสนเทศ
- โครงการจัดการความรู้ สารเสพติดสาหรับเยาวชน
- โครงการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบาดของสารของ
ศูนย์ฯ ในกลุม่ ยาในสถานบันเทิง เขตอาเภอเมือง จ.เชียงใหม่
- โครงการจัดการองค์ความรู้ ยาและสารเสพติด
- โครงการประมาณการผูเ้ กีย่ วข้องกับยาเสพติดภาคเหนือ ครัง้ ที่ 2
- โครงการจัดการองค์ความรูย้ าและสารเสพติดเพื่อความบันเทิง
- โครงการศึกษาติดตามผูเ้ ข้ารับการรักษายาเสพติดระดับจังหวัด
- โครงการพัฒนาเครือข่ายนิตเิ วช
- โครงการเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชนชาวเขาในพื้นที่
แนวชายแดนและพื้นทีส่ ว่ นใน
- โครงการเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในกลุม่ เยาวชน
รวม

งบประมาณทีข่ อ
1,149,500.00
500,500.00
150,000.00

งบประมาณทีไ่ ด้
500,000.00
200,000.00
100,000.00

100,000.00
510,000.00
190,000.00
3,481,853.20
1,100,000.00
400,000.00

100,000.00
510,000.00
190,000.0
3,481,853.20
ไม่ได้งบประมาณ
ไม่ได้งบประมาณ

650,000.00
8,231,853.20

ไม่ได้งบประมาณ
5,081,853.20

งบประมาณทีข่ อ
2,241,720.00

งบประมาณทีไ่ ด้
2,000,000.00

1,111,500.00
(29,250.00 $)
389,400.00

1,111,500.00
(29,250.00 $)
389,400.00

300,000.00

300,000.00

500,000.00

500,000.00

664,600.00

ไม่ได้งบประมาณ

5,207,220.00

4,300,900.00

ปี พ.ศ. 2548
- โครงการศึกษาการใช้สารเสพติดในกลุม่ ผูถ้ กู จับกุมใน อ.เมือง
เชียงใหม่ หลังนโยบายสงครามยาเสพติด (ADAM)
- Assessment of injecting drug use and related HIV infection for
program planning in Thailand
- โครงการตรวจพิสจู น์ลกั ษณะทางกายภาพและปริมาณสารสาคัญ
ในยาบ้า (ระยะที่ 4)
- โครงการระบบเฝ้าระวังในหน่วยงานทีส่ มั ผัสผูเ้ สพ/ผูค้ า้ ยาเสพ
ติด
- โครงการศึกษาเพื่อทบทวนผลการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ต่อระบบ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในภาคเหนือ
- โครงการตรวจพิสจู น์สารเสพติดในปัสสาวะเพื่อเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อความบันเทิง
รวม
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ปี พ.ศ. 2549
- โครงการประมาณการผูเ้ กีย่ วข้องกับยาเสพติดในประเทศไทย
- โครงการประมาณการเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
- โครงการเฝ้าระวังรูปแบบการใช้สารเสพติดในกลุม่ ผูท้ าผิด
กฎหมายทีถ่ กู จับกุม โดยการตรวจหาสารเสพติดจากเส้นผม
- โครงการการพัฒนาระบบและการประยุกต์การเฝ้าระวังยาและ
สารเสพติดเพื่อความบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่ของเทคนิค
เหมืองข้อมูล
- โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรูเ้ รือ่ งสารเสพติด
- โครงการสารสนเทศ ศูนย์วชิ าการสารเสพติดภาคเหนือ
- โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (E-LEARNING)
เรือ่ งสารเสพติดประเภทแอมเฟตามีน
- โครงการบูรณาการองค์ความรูเ้ พื่อพัฒนายุทธศาสตร์และแนว
ปฏิบตั กิ ารแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาคเหนือในการแก้ไขปัญหา
ด้านเยาวชน ชุมชนและเฝ้าระวัง
รวม

งบประมาณทีข่ อ
947,613.00
578,312.00
425,000.00

งบประมาณทีไ่ ด้
947,613.00
578,312.00
ไม่ได้งบประมาณ

353,100.00

ไม่ได้งบประมาณ

470,800.00
500,225.00
376,640.00

ไม่ได้งบประมาณ
ไม่ได้งบประมาณ
ไม่ได้งบประมาณ

300,000.00

ไม่ได้งบประมาณ

3,951,690.00

1,525,925.00
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รายละเอียดการจัดสรรทุนการวิจัยของศูนย์ฯ
ปี พ.ศ. 2544 – 2545
- โครงการลักษณะทางกายภาพและปริมาณสาระสาคัญในยาบ้า ( 471,650.00 บาท)
ปี พ.ศ. 2546 ไม่มี
ปี พ.ศ. 2547
- โครงการพัฒนาชุ ดทดสอบคีตามีน ( 20,000.00 บาท)
- โครงการศึกษาปัญหายาเสพติดในคนเร่รอ่ น ( 30,000.00 บาท)
ปี พ.ศ. 2548
- การปรับตัวของผูค้ า้ ยาเสพติรายย่อย ( 25,000.00 บาท)
ปี พ.ศ. 2549 ไม่มี
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รายละเอียดโครงการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปี พ.ศ. 2544 – 2545
1. สัมมนาเรื่อง การสร้างเครือข่ายงานสารสนเทศเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
ในภาคเหนือ
2. สัมมนาแนวทางการวิจยั ปัญหาสารเสพติดในภาคเหนือ
3. สนับสนุนให้นักวิชาการเข้าร่วมประชุ มวิชาการเกีย่ วกับสารเสพติด
ปี พ.ศ. 2546
1. สัมมนาย่อยผลของนโยบายต่อการใช้ สารเสพติด ( 30,000.00 บาท)
2. สัมมนาเชิ งปฏิบตั กิ ารพัฒนาโครงการวิจยั ของเครือข่ายวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
(300,000.00 บาท)
3. จัดประชุ มวิชาการสารเสพติดภาคเหนือครั้งที่ 1 (45,000.00 บาท)
4. สัมมนา/อบรมเครือข่ายห้องปฏิบตั กิ ารด้านสารเสพติด
5. สัมมนาเครือข่ายนิตเิ วชเพื่อการตรวจสอบสารเสพติด
6. สัมมนาเครือข่ายการตรวจวิเคราะห์เม็ดยาบ้า
7. สัมมนากลุม่ ย่อยนักวิชาการสารเสพติดเพื่อขยายการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังตามรูปแบบต่าง ๆ
8. สนับสนุนให้นักวิชาการเข้าร่วมประชุ มวิชาการเกีย่ วกับสารเสพติด
ปี พ.ศ. 2547
1. จัดสัมมนาย่อยเรื่องการลดอัตราการใช้ ยาเสพติด
2. สัมมนาเรื่องการสร้างเครือข่ายงานสารสนเทศการตรวจพิสจู น์สารเสพติดจากปัสสาวะ
3. จัดประชุ มคณะกรรมการโครงการต่าง ๆ เพื่อประสานงานและพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการ
4. จัดส่งเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์วชิ าการสารเสพติดภาคเหนือเข้ารับการอบรมการสร้างศักยภาพ
พื้นฐานเพื่อเสนอผลงานวิจยั สารเสพติด เรื่อง การเสนองานวิจยั สารเสพติดในทีป่ ระชุ ม
5. จัดส่งเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์วชิ าการสารเสพติดภาคเหนือเข้าร่วมรับการอบรมเรื่อง การสร้าง
เอกสารเสนองานสถิตแิ ละการศึกษาชุ ดโครงการ
6. จัดส่งอาจารย์และนักวิชาการในเครือข่ายภาคเหนือเข้าร่วมนาเสนอผลงานในทีป่ ระชุ มวิชาการ
7. จัดส่งผูอ้ านวยการศูนย์วชิ าการสารเสพติดภาคเหนือไปศึกษาดูงานระบบเฝ้าระวังการใช้
สารเสพติดในทางทีผ่ ดิ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ปี พ.ศ. 2548
1. จัดประชุ มคณะกรรมการโครงการต่าง ๆ เพื่อประสานงานและพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการ
2. จัดส่งอาจารย์และนักวิชาการในเครือข่ายภาคเหนือเข้าร่วมประชุ มจัดทาแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาบุคลากรด้านยาเสพติดระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2549 – 2551)
3. จัดส่งอาจารย์และนักวิชาการในเครือข่ายภาคเหนือเข้าร่วมประชุ มสัมมนา/ประชุ มวิชาการ/
ประชุ มเชิ งปฏิบตั กิ าร
4. ส่งเจ้าหน้าทีร่ บั การฝึกอบรมเชิ งปฏิบตั กิ ารหลักสูตรการประยุกต์ใช้ ระบบภูมสิ ารสนเทศ
เพื่อแสดงสถานการณ์เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด
ปี พ.ศ. 2549
1. สนับสนุนการประชุ มวิชาการสารเสพติดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

46
รายละเอียดกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ตามทีท่ งั้ สองฝ่ายตกลงร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2544 – 2545
1. สนับสนุนการประชุ มวิชาการสารเสพติดแห่งชาติ
2. สนับสนุนวิทยากรแก่สานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในการ
ฝึกอบรมเชิ งปฏิบตั กิ ารระบบข้อมูลจังหวัด
3. มีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์การทางานระหว่างนักวิชาการสารเสพติดจาก
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2546
1. สนับสนุนวิทยากรแก่สานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในการ
ฝึกอบรมเชิ งปฏิบตั กิ ารระบบข้อมูลจังหวัด
ปี พ.ศ. 2547
1. สนับสนุนการประชุ มวิชาการสารเสพติดแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2548
1. สนับสนุนอาจารย์ในเครือข่ายเข้าร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมในโครงการ “White love white
university project” ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. จัดส่งผูอ้ านวยการศูนย์วชิ าการสารเสพติดภาคเหนือ เข้าร่วมเป็นวิทยากร เรื่อง ยาเสพติด
การพัฒนา และศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย
ปี พ.ศ. 2549
1. สนับสนุนการประชุ มวิชาการสารเสพติดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
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ประวัติคณะผู้ประเมิน
1. ชือ่ - นามสกุล รองศาสตราจารย์ นิโลบล นิ่มกิง่ รัตน์
วุฒิการศึกษา - การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) (สาขาคณิตศาสตร์ – ฟิสกิ ส์) มศว ประสานมิตร
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะสาขาการวัดผลการศึกษา มศว ประสานมิตร
- การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) (สาขาการวัดผลการศึกษา) มศว ประสานมิตร
11/15 หมู่ 1 ต.ช้ างเผือก อ.เมือง จ.เชี ยงใหม่ 50300
ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั
โทรศัพท์ 0-5321-3826, โทรสาร 0-5341-4135 มือถือ 08-1568-7507
อาจารย์พิเศษภาควิชาประเมินผลและวิจยั การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ทีท่ างาน
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
2. ชือ่ - นามสกุล นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์
วุฒิการศึกษา - ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (สาขาฟิสกิ ส์) สถาบันราชภัฏเชี ยงราย
- ปัจจุบนั กาลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิจยั และสถิตกิ ารศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
113/1 หมู่ 12 ต.เวียง อ.เชี ยงของ จ.เชี ยงราย 57140
ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั
โทรศัพท์ 0-5379-1162 มือถือ 08-1716-8052
โรงเรียนเชี ยงของวิทยาคม อ.เชี ยงของ จ.เชี ยงราย
ทีท่ างาน
3. ชือ่ - นามสกุล นางสาวกรรณิการ์ ลานักเนตร
วุฒิการศึกษา - ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (สาขาคณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏเชี ยงใหม่
- ปัจจุบนั กาลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิจยั และสถิตกิ ารศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
136 หมู่ 10 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชี ยงใหม่ 50280
ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั
โทรศัพท์ 0-5385-6498 มือถือ 08-7193-1460
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ อ.แม่อาย จ.เชี ยงใหม่
ทีท่ างาน
4. ชือ่ - นามสกุล นายโชคชั ย ปัญญาคา
วุฒิการศึกษา - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) (สาขาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
- ปัจจุบนั กาลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิจยั และสถิตกิ ารศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
244 หมู่ 6 ต.หนองผึง้ อ.สารภี จ.เชี ยงใหม่ 50140
ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั
โทรศัพท์ 0-5342-4866 มือถือ 08-6657-9879
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