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ส�รจ�กผู�อำ�นวยก�ร

	 	 ป�ญหาที่เกิดจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ได�ก�อให�เกิดผลกระทบหลายด�าน								
โดยเฉพาะผลกระทบด�านสุขภาพของผู�ดื่ม	 และด�านสังคมที่มีผลมาจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�												
ท้ังความรุนแรงจากคดีทำาร�ายร�างกายและจำานวนอุบัติเหตุจราจร		โดยเฉพาะในช�วงเทศกาลสงกรานต�
และช�วงป�ใหม�	 แม�ว�านักดื่มในประชากรผู�ใหญ�จะมีแนวโน�มไม�เพ่ิมขึ้นในภาพรวม	แต�นักด่ืมเพศหญิง
กลับมีแนวโน�มเพิ่มขึ้นอย�างต�อเนื่อง	 และนักดื่มในประชากรอาย	ุ๑๕-๑๙	ป�	 มีแนวโน�มเพ่ิมขึ้นอย�าง
รวดเร็ว	 ในขณะที่กลุ�มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ได�ปรับเปลี่ยนช�องทางการสื่อสารการตลาดผ�าน
กิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต�อสังคม	หรือการทำา	CSR	รวมถึงอาศัยช�องทางสื่อออนไลน�ในการ
เข�าถงึกลุ�มเยาวชน	ท่ีผ�านมาพบว�ายงัไม�สามารถเข�าถงึสาเหตขุองการนำาไปสู�การดืม่เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล�	
ในประชากรกลุ�มอายุ	๑๕-๑๙	ป�	ได�	ส�งผลให�การดำาเนินกิจกรรมในกลุ�มเยาวชนเพ่ือที่จะมุ�งเน�นแก�ไข
ป�ญหาดังกล�าว	ยังทำาได�ไม�เพียงพอ	ประกอบกับเยาวชนเป�นวัยที่อยากรู�อยากลองและให�ความสำาคัญกับเพ่ือนมาก	ทำาให�การดำาเนิน
งานควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	ต�องประสบกับอุปสรรคที่เกี่ยวข�องกับธรรมชาติของช�วงวัยซึ่งเป�นสิ่งที่ควบคุมได�ยากยิ่ง

	 	ในป�	๒๕๕๘	กระทรวงสาธารณสุขได�ปรับบทบาทหน�วยงานในระดับกรมให�มีความเชื่อมโยง	และบูรณาการการดำาเนินงาน	
อย�างเป�นระบบ	 เพ่ือให�เกิดความต�อเนื่องยั่งยืน	 ในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศ	 โดยสำานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ได�รับนโยบายดังกล�าวและมุ�งพัฒนางานเพ่ือให�เป�น	Health	Authorities	ด�านการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	
และดำาเนินการตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห�งชาต	ิ (คสช.)	 โดยเฉพาะนโยบายการดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
รอบสถานศึกษา	ท่ีมุ�งเน�นเพื่อแก�ไขป�ญหาในกลุ�มเยาวชน	ซ่ึงเป�นมาตรการที่จะช�วยแก�ไขป�ญหาทางด�านสังคมต�างๆ	ท่ีมีประสิทธิภาพ	
โดยดำาเนนิงานภายใต�แผนยทุธศาสตร�นโยบายแอลกอฮอล�ระดบัชาติ	(พ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๖๓)	ร�วมกบัภาคเีครอืข�ายทีเ่กีย่วข�องทกุภาคส�วน	

	 	 ในโอกาสนี้	 ขอขอบคุณผู�บริหาร	นายแพทย�ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค	และบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ทุกคน	 รวมถึงภาคีเครือข�ายทุกภาคส�วนท่ีให�คำาปรึกษา	 ข�อเสนอแนะ	 รวมถึงสนับสนุนการดำาเนินงานของ
สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ด�วยดีตลอดมา	 หวังว�ารายงานประจำาป�ฉบับนี้จะเกิดประโยชน�กับทุกท�าน					
ในด�านข�อมูลการควบคุมป�องกันและแก�ไขป�ญหาอันเกิดจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	
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ข�อมูลผลการดำาเนินงานในรอบป�ของสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ในด�านการป�องกัน	ควบคุม	และแก�ไข
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	 คณะผู�จัดทำา	 หวังเป�นอย�างยิ่งว�า	 ข�อมูลในรายงานประจำาป�ฉบับนี้จะเป�นประโยชน�กับภาคีเครือข�ายที่เกี่ยวข�องและ
ประชาชนท่ีให�ความสนใจ	นำาไปสู�การควบคุมป�องกันและแก�ไขป�ญหาอันเกิดจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	และยินดีน�อมรับ
ข�อเสนอแนะต�างๆ	เพ่ือนำามาปรับปรุงแก�ไขการดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ให�เกิดประโยชน�สูงสุดยิ่งขึ้นต�อไป
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บทสรุปสำ�หรับผู�บริห�ร

	 	 สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	 ได�ดำาเนินงานในด�านการป�องกันควบคุมและแก�ไขป�ญหาที	่										
เกิดจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�มาอย�างต�อเนื่อง	 เพื่อมุ�งสู�การเป�นผู�นำาด�านการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ในระดับ
นานาชาติภายในป�	๒๕๖๓	โดยในป�งบประมาณ	๒๕๕๘	มีเป�าหมายในการลดความชุกของผู�บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในประชากร
อายุ	๑๕	–	๑๙	ป�	ไม�เกินร�อยละ	๑๘.๑	ตามประเด็นจุดเน�นการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	ดำาเนินการโดยใช�มาตรการหลัก	๓	
มาตรการ	ได�แก�
	 การดำาเนินมาตรการทางกฎหมาย	(มาตรการควบคุมการเข�าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล�/ควบคุมการโฆษณา)	โดยการพัฒนา
อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ท่ีลงนามและมีผลใช�บังคับ	ต้ังแต�	๑	ตุลาคม	๒๕๕๗	-	๓๐	
กันยายน	๒๕๕๘	จำานวน	๑๑	ฉบับ	และการดำาเนินงานเฝ�าระวัง	ตรวจเตือน	ตรวจสอบประชาสัมพันธ�	และใช�บังคับกฎหมาย	จำานวน	
๔,๕๘๗	ราย	มีการกล�าวโทษดำาเนินคดี	จำานวน	๑,๒๒๒	ราย	
	 การดำาเนินมาตรการด�านการรณรงค�สาธารณะ	ประชาสัมพันธ�	 ให�ความรู�และปรับเปล่ียนทัศนคติ	โดยมีการดำาเนินงาน
ด�านรณรงค�ประชาสัมพันธ�ให�ความรู�และควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�	ร�วมกับภาคีเครือข�ายที่เกี่ยวข�องท้ังภาครัฐและเอกชน	ในช�วง
งานประเพณีและเทศกาลต�างๆ	 ตลอดจนการจัดกิจกรรมรณรงค�วันงดดื่มสุราแห�งชาติ	 ประจำาป�	 ๒๕๕๘	ภายใต�แนวคิด“รวมพลัง	
คนไทยหัวใจไร�แอลกอฮอล�”	เพ่ือรณรงค�ให�ประชาชนลงนามงดดื่มสุรา	เน่ืองในวันงดดื่มสุราแห�งชาติและเทศกาลเข�าพรรษา
	 การดำาเนินมาตรการระดับชุมชน	 โดยร�วมจัดทำาแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในชุมชน	
และจัดทำาข�อตกลงร�วมกับผู�แทนหมู�บ�านในการพัฒนาร�านค�านำาร�องในพ้ืนที่องค�การบริหารส�วนตำาบลสมุด	อ.ปราสาท	จ.สุรินทร�	
	 ในส�วนของงานด�านการสำารวจ	 ติดตาม	และประเมินผล	 ได�ดำาเนินการสำารวจความคิดเห็นของประชาชนต�อการบริโภค
และมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 เพื่อใช�เป�นข�อมูลในการดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 และการพัฒนา														
อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�	 การประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร�นโยบายแอลกอฮอล�
ระดับชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๕๘	(ครึ่งแผน)	และการประเมินการยอมรับต�อมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 ในป�งบประมาณ	๒๕๕๘	สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ดำาเนินงานตามโครงการโดยใช�งบประมาณ
ของกรมควบคุมโรค	จำานวน	๑๔,๑๔๔,๙๒๒.๕๓	บาท	(ไม�รวมงบบุคลากร	งบขั้นตำ่า	ภารกิจประจำา	และ	ค�าสาธารณูปโภค)	และใช�
งบประมาณของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	จำานวน	๑๓,๔๖๑,๔๖๐.๙๕	บาท	โดยงบประมาณโครงการ	
สสส.	มีระยะเวลาการดำาเนินโครงการไม�ตรงตามป�งบประมาณ	ขึ้นอยู�กับโครงการที่ได�รับอนุมัต	ิ
	 ในส�วนของผลการดำาเนินงานตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ	ป�	๒๕๕๘	ได�คะแนนรวม	๔.๙๒๔๕	จากคะแนนเต็ม	๕	
คะแนน	 คิดเป�นร�อยละ	๙๘.๔๙	 โดยสามารถดำาเนินการได�บรรลุเป�าหมายทุกตัวช้ีวัด	 โดยได�รับรางวัลหน�วยงานท่ีมีผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการหน�วยงานกรมควบคุมโรค	ระดับดีมาก	(ลำาดับที่	๒)

ค



ป�ญห�อุปสรรคในก�รดำ�เนินง�น
	 ๑.	 ทัศนคติของสังคมไทยเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล�เป�นเร่ืองธรรมดา	เพื่อเข�าสังคม	สังสรรค�	และเป�นท่ียอมรับ
	 ๒.	 ผู�ปฏิบัติงานมีความรู�	ความเข�าใจ	และทักษะในการบังคับใช�กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ค�อนข�างน�อย	และ
บางพื้นที่ยังไม�มีความเข�มงวดในการดำาเนินการ
	 ๓.	 บริษัทผู�ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล�มีการพัฒนากลยุทธ�การตลาดรูปแบบใหม�ๆ	 เพ่ือเจาะกลุ�มเป�าหมายที่เป�นเยาวชน	
เช�น	การเป�นผู�สนับสนุนการจัดกีฬา	และคอนเสิร�ต
	 ๔.	 การเข�าถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ทำาได�ง�าย	เน่ืองจากผู�ประกอบการร�านค�าใกล�สถานศึกษา	ชุมชน	และการไม�ให�ความ
ร�วมมือในการงดจำาหน�ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ให�กับวัยรุ�น

ข�อเสนอแนะในก�รดำ�เนินง�น
	 ๑.	 ขับเคล่ือนยุทธศาสตร�นโยบายแอลกอฮอล�ระดับชาติ	โดยบูรณาการร�วมกับภาคีเครือข�ายทุกภาคส�วน	ท้ังภาครัฐและ
เอกชน	 เพ่ือดำาเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 โดยเน�นผลักดันการดำาเนินงานในระดับพ้ืนที่	 ผ�านการประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�จังหวัด	
	 ๒.	 รณรงค�ประชาสมัพันธ�และดำาเนนิมาตรการการบังคบัใช�กฎหมายควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล�	โดยเฉพาะในสถานศกึษา	
และควบคุมไม�ให�มีสถานท่ีขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ตั้งอยู�ในบริเวณใกล�เคียงสถานศึกษา	หรือหอพักในบริเวณใกล�เคียงสถานศึกษา	
	 ๓.	ใช�มาตรการทางสังคม/ชุมชน	ในการควบคุมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	เพ่ือหนุนเสริมให�เกิดความยั่งยืนในการ
ดำาเนินงาน
	 ๔.	พัฒนาระบบคัดกรองและบำาบัดรักษาผู�ท่ีติดสุรา	โดยสร�างการมีส�วนร�วมของสถานศึกษาในการคัดกรองกลุ�มเส่ียงเข�า
สู�ระบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	เชื่อมต�อกับหน�วยบำาบัดในพื้นที่

ง



ส�รบัญ

ส�รจ�กผู�อำ�นวยก�ร
คำ�นำ�
บทสรุปสำ�หรับผู�บริห�ร
ส�รบัญ
ส�รบัญแผนภูมิ
ส�วนที่	๑	 ข�อมูลทั่วไป
	 วิสัยทัศน�	พันธกิจ	และบทบาทหน�าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	
	 พ.ศ.	๒๕๕๑	(มาตรา	๒๕)
	 โครงสร�างสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 บุคลากรสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 แผนยุทธศาสตร�สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
ส�วนที่	๒	 สถ�นก�รณ์ก�รบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส�วนที่	๓	 สรุปก�รดำ�เนินง�นและก�รใช�จ��ยงบประม�ณ
	 สรุปแผนงานโครงการประจำาป�งบประมาณ	๒๕๕๘
	 รายงานการใช�จ�ายงบประมาณ	ป�งบประมาณ	๒๕๕๘
	 สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองปฏิบัติราชการ	ป�งบประมาณ	๒๕๕๘
	 ผลสำาเร็จของการดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ป�งบประมาณ	๒๕๕๘
ส�วนที่	๔	 ผลก�รดำ�เนินง�น
	 กลุ�มพัฒนาองค�กรและวิชาการ
	 กลุ�มพัฒนากฎหมาย
	 กลุ�มเฝ�าระวังและบังคับใช�กฎหมาย
	 กลุ�มคดีพิเศษ
	 กลุ�มภาคีเครือข�ายและส่ือสารสาธารณะ
	 กิจกรรม	๕	ส.
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จ



ส�รบัญแผนภูมิ

๑๒

๑๓

๑๔

๒๘

๓๒
๓๓
๕๓
๕๖
๘๑

แผนภูมิที่		๑	 ร�อยละของประชากรอาย	ุ๑๕	ป�ขึ้นไป	ท่ีดื่มสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�
	 	 จำาแนกตามเพศ	(ป�	๒๕๔๔-๒๕๕๗)	
แผนภูมิที่		๒	 พฤติกรรมการด่ืมสุราฯ	ของประชากรอายุต้ังแต�	๑๕	ป�ขึ้นไป	จำาแนกตามความบ�อยครั้ง
	 	 ของการดื่ม	พ.ศ.	๒๕๕๗
แผนภูมิที่		๓	 ความชุกผู�บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	อาย	ุ๑๕-๑๙	ป�	จำาแนกตาม	สคร.	
	 	 ป�	๒๕๕๔	และ	๒๕๕๗
แผนภูมิที่	๔	 ปริมาณจำาหน�ายและผลิตสุราในประเทศ	จำาแนกรายเดือน	ต้ังแต�ป�	๒๕๔๙	-	๒๕๕๗	
	 	 และค�าพยากรณ�ในป�	๒๕๕๘	เปรียบเทียบขอบบน	-	ล�าง	ของช�วงความเชื่อมั่นร�อยละ	๙๕
แผนภูมิที่		๕	 พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ของกลุ�มตัวอย�างในรอบ	๑๒	เดือน	จำาแนกตามอายุ
แผนภูมิที่		๖	 การรับรู�ต�อมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�
แผนภูมิที่		๗	 การดำาเนินคดีรอบสถานศึกษา	จำานวน	๕๘	ราย
แผนภูมิที่		๘	 ข�อมูลการรับเร่ืองร�องเรียนกรณีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�
แผนภูมิที่		๙	 ความพึงพอใจของผู�รับบริการต�อสื่อประชาสัมพันธ�ในด�านรูปแบบเนื้อหา
	 	 และการนำาไปใช�ประโยชน�	

ฉ
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วิสัยทัศน์
	 เป�นผู�นำาด�านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในระดับนานาชาติภายในป�	๒๕๖๓

พันธกิจ
	 ๑.	ดำาเนินการตามอำานาจหน�าท่ีทีร่ะบุไว�ในกฎหมายว�าด�วยการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข�อง	
	 ๒.	 ศึกษา	 วิเคราะห�	 วิจัย	 และพัฒนาองค�ความรู�	 ตลอดจนกำาหนดและพัฒนามาตรฐานหลักเกณฑ�	 และรูปแบบ				
การดำาเนินงานด�านการเฝ�าระวัง	ป�องกัน	ควบคุมโรคภัยที่คุกคามสุขภาพ	และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	
	 ๓.	 ถ�ายทอดองค�ความรู�และเทคโนโลยี	 รวมทั้งประสาน	 และสนับสนุนการพัฒนาระบบกลไก	 และเครือข�าย											
ด�านการเฝ�าระวงั	ป�องกนั	ควบคมุโรคภยัท่ีคกุคามสขุภาพ	และผลกระทบจากการบรโิภคเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล�	ให�แก�หน�วยงาน
ภาครัฐ	เอกชน	องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น	และประชาชน	
	 ๔.	เป�นศูนย�ข�อมูลและประสานงานการเฝ�าระวัง	ป�องกัน	ควบคุมโรคภัยที่คุกคามสุขภาพ	และผลกระทบจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	
	 ๕.	ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข�องหรือที่ได�รับมอบหมาย

บทบ�ทหน��ที่ต�มพระร�ชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	(ม�ตร�	๒๕)
	 ๑.	 ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�แห�งชาติ	 และคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล�
	 ๒.	 ดำาเนินการหรือสนับสนุนให�มีการดำาเนินการศึกษา	 วิเคราะห�	 วิจัยป�ญหาต�างๆ	 เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 และ
ดำาเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย	รวมทั้งแผนงานและมาตรการต�างๆ	ในการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	
และการบำาบัดรักษาหรือฟ��นฟูสภาพผู�ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ของหน�วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข�อง	 แล�วรายงานให�																
คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ทราบ	และพิจารณาเสนอคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�แห�งชาติ	
	 ๓.	 ประสานงานและร�วมมอืกบัคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล�กรุงเทพมหานคร	คณะกรรมการควบคมุเครือ่งด่ืม
แอลกอฮอล�จังหวัด	ส�วนราชการ	หน�วยงานของรัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข�อง	ในการดำาเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	
และการบำาบัดรักษาหรือฟ��นฟูสภาพผู�ติดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�
	 ๔.	 เป�นศูนย�กลางข�อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�
	 ๕.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�แห�งชาติ	 หรือคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล�มอบหมาย

ส�วนที่ ข�อมูลทั่วไป๑
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โครงสร��ง
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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สถ�นก�รณ์ก�รบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

	 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ทำาให�มีผู�เสียชีวิตท่ัวโลกประมาณป�ละ	๓.๓	ล�านคน	และก�อให�เกิดการสูญเสียทางสุขภาพ
เท�ากับร�อยละ	๕.๙	ของภาระโรคทั่วโลก	ในประเทศไทยการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�เป�นป�จจัยเสี่ยงทางสุขภาพอันดับที่	๑	ก�อให�
เกิดการสูญเสียชีวิตของประชากรไทยในเพศชายถึงร�อยละ	๘.๖	ของการเสียชีวิตทั้งหมดในป�	๒๕๕๒	ข�อมูลจากองค�การอนามัยโลก
ป�	 ๒๕๕๗	 ระบุว�าประเทศไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล�มากเป�นอันดับที่	 ๗๘	 ของโลก	 เฉลี่ย	 ๗.๑	 ลิตรแอลกอฮอล�บริสุทธิ์ต�อคน							
ต�อป�	 และมีแนวโน�มเพิ่มมากขึ้นในกลุ�มผู�หญิง	สาเหตุที่หันมาดื่มเพราะต�องการผ�อนคลายจากการทำางาน	การเรียน	 เท�ห�	ต�องการ				
ได�รับการยอมรับจากเพ่ือนฝูง	 จากข�อมูลการสำารวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในช�วงป�	 ๒๕๔๔-๒๕๕๗	 พบว�า								
ภาพรวมความชุกของนักด่ืมในช�วงกว�า	๑๓	ป�ที่ผ�านมานั้นค�อนข�างคงที่	โดยทิศทางลดลงเล็กน�อย	คือจากร�อยละ	๓๒.๗	ในป�	๒๕๔๔	
เป�นร�อยละ	๓๒.๓	ในป�	๒๕๕๗	ซ่ึงลดลงร�อยละ	๑.๒๒	คิดเป�นการลดลงเฉลี่ยร�อยละ	๐.๐๙	ต�อป�

แผนภูมิที่	๑	 ร�อยละของประช�กรอ�ย	ุ๑๕	ป�ข้ึนไป	ท่ีดื่มสุร�หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
	 	 จำ�แนกต�มเพศ	(ป�	๒๕๔๔-๒๕๕๗)

	
ท่ีม�	:	ป�	๒๕๔๔,	๒๕๔๗,	๒๕๕๐,	๒๕๕๔	จากการสำารวจพฤตกิรรมการสูบบหุร่ีและการดืม่สรุาของประชาชน,	สำานักงานสถติิแห�งชาติ	
	 ป�	๒๕๔๙,	๒๕๕๒,	๒๕๕๖	จากการสำารวจอนามัยและสวัสดิการ,	สำานักงานสถิติแห�งชาติ

	 การสำารวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในป�	๒๕๕๗	พบว�าคนไทยที่อาย	ุ๑๕	ป�ขึ้นไป	เป�นนักด่ืมในป�จจุบัน	
(Current	drinker)	หรือผู�ที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ใน	๑๒	เดือนที่ผ�านมา	จำานวน	๑๗.๗	ล�านคน	หรือคิดเป�นร�อยละ	๓๒.๓	ของ
ประชากรผู�ใหญ�	 โดยผู�ชายมีอัตราการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�สูงกว�าผู�หญิงประมาณ	๔	 เท�า	 กลุ�มวัยทำางานมีอัตราการด่ืมสูงกว�า
กลุ�มเยาวชนและกลุ�มผู�สูงอายุ	(ร�อยละ	๓๘.๒,	๒๕.๒	และ	๑๘.๔	ตามลำาดับ)
	 เม่ือพิจารณาถึงความบ�อยคร้ังของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	พบว�าร�อยละ	๕๗.๖	เป�นผู�ที่ด่ืมนานๆ	ครั้ง	ร�อยละ	๔๒.๔	
เป�นผู�ที่ด่ืมสมำ่าเสมอ	เมื่อพิจารณาความถี่หรือความบ�อยครั้งในการดื่มของกลุ�มผู�ท่ีดื่มสมำา่เสมอนั้น	พบว�าเป�นผู�ท่ีด่ืม	๕	วันต�อสัปดาห�
ขึ้นไปถึงร�อยละ	๓๘.๓	ซ่ึงในกลุ�มน้ีเป�นผู�ที่ดื่มทุกวันสูงถึงร�อยละ	๒๖.๒	

ส�วนที่ สถ�นก�รณ์
ก�รบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์๒
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แผนภูมิที่	๒	 พฤติกรรมก�รด่ืมสุร�ฯ	ของประช�กรอ�ยุตั้งแต�	๑๕	ป�ข้ึนไป	จำ�แนกต�มคว�มบ�อยครั้งของก�รด่ืม	พ.ศ.	๒๕๕๗

ท่ีม�	:	สำานักงานสถิติแห�งชาติ

	 หากพิจารณาถึงการเข�าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ของเยาวชนอายุ	 ๑๕-๒๔	 ป�	 พบว�าสถานที่ท่ีเยาวชนซื้อเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล�บ�อยที่สุดในรอบ	๑๒	เดือนที่แล�ว	คือร�านขายของชำาและร�านสะดวกซื้อ	รองลงมาร�านอาหารและผับบาร�,	คาราโอเกะ	
ส�วนสถานที่ที่เยาวชนดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�บ�อยที่สุดคือ	บ�านคนอื่น	ร�อยละ	๔๙.๒๔	รองลงมาบ�านตนเอง	ร�อยละ	๒๓.๓๕	และ
สโมสร/งานเลี้ยง	 ร�อยละ	 ๑๑.๑๓	 ตามลำาดับ	 หากจำาแนกประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ท่ีดื่มบ�อยท่ีสุดในรอบป�ที่ผ�านมา												
พ.ศ.	๒๕๕๗	พบว�ากลุ�มอาย	ุ๑๕-	๒๔	ป�	นิยมด่ืมเบยีร�มากทีส่ดุ	คิดเป�นร�อยละ	๗๗.๙๐	รองลงมาคอืสรุาส/ีสุราแดงราคาถกู	ร�อยละ	๔๕.๑๑	
และสุราขาว/สุรากลั่นชุมชน	ร�อยละ	๒๘.๕๗	ตามลำาดับ	หากเทียบกับกลุ�มอาย	ุ๑๕	ป�ขึ้นไป	พบว�าชนิดของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�			
ท่ีนิยมดื่มไม�แตกต�างกัน	 โดยประชากรอาย	ุ๑๕	ป�ขึ้นไป	 นิยมดื่มเบียร�มากท่ีสุด	 คิดเป�นร�อยละ	๖๕.๘๓	 รองลงมาคือสุราสี/สุราแดง					
ราคาถกู	ร�อยละ	๔๒.๑๑	และสุราขาว/สุรากลั่นชุมชน	ร�อยละ	๓๙.๒๘	ตามลำาดับ
	 จากการสำารวจการกระจายตัวของจุดจำาหน�ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�รอบมหาวิทยาลัย	๑๕	พ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร	
เม่ือป�	๒๕๕๒	พบว�าทุกมหาวิทยาลัยที่มีการสำารวจมีร�านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ล�อมรอบในรัศมี	๕๐๐	เมตร	โดยมีจำานวนทั้งสิ้น	
๑,๗๑๒	ร�าน	เฉลี่ย	๑๑๔	ร�านต�อหนึ่งพ้ืนที่สถานศึกษา	และในป�	๒๕๕๗	ได�มีการสำารวจซำ้าโดยกลุ�มตัวอย�างในการสำารวจครั้งใหม�
คือ	รอบมหาวิทยาลัย	๑๕	 พ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	พบว�าทุกมหาวิทยาลัยมีร�านขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ในระยะ									
ไม�เกิน	๑๐๐	เมตรและในรัศมี	๕๐๐	เมตร	โดยมีจำานวนทั้งสิ้น	๒,๘๖๙	ร�าน	เฉลี่ย	๑๙๑	ร�านต�อพื้นที่สถานศึกษา	เมื่อพิจารณาเฉพาะ
พ้ืนท่ีรอบมหาวทิยาลยัทีเ่คยสำารวจมาแล�วในป�	๒๕๕๒	รวม	๑๑	แห�ง	พบว�าแทบทุกมหาวิทยาลยัมีการขยายตวัของร�านขายเคร่ืองดืม่
แอลกอฮอล�	คิดเป�นการขยายตัวร�อยละ	๗๒	ในรอบ	๕	ป�	หรือเพิ่มข้ึนร�อยละ	๑๔	ต�อป�	จากการสำารวจร�านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
รอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดเชียงใหม�	 พบว�าเมื่อขยายรัศมีจากรั้วมหาวิทยาลัยออกไป	 จากรอบรัศมี	 ๑๐๐	
เมตรเป�น	๒๐๐	เมตร	๓๐๐	เมตร	๔๐๐	เมตร	และ	๕๐๐	เมตร	ตามลำาดับ	จำานวนร�านขายเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล�แบบสะสมจะเพิม่ขึน้	
โดยในกรุงเทพมหานครจะเพ่ิมขึ้นจาก	๖๒๔	ร�าน	เป�น	๑,๑๕๖	ร�าน	๑,๗๑๙	ร�าน	๒,๓๐๘	ร�าน	และ	๒,๘๖๙	ร�าน	ตามลำาดับ	และ
ในจังหวัดเชียงใหม�จะเพิ่มขึ้นจาก	๖๐	ร�าน	เป�น	๑๑๙	ร�าน	๑๖๙	ร�าน	๒๐๖	ร�าน	และ	๒๒๙	ร�าน	ตามลำาดับ	(ศูนย�วิจัยป�ญหาสุรา)
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	 หากเปรียบเทียบความชุกของผู�บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	อาย	ุ๑๕-๑๙	ป�	พ.ศ.	๒๕๕๔	กับ	พ.ศ.	๒๕๕๗	จำาแนกตาม
สำานักงานป�องกันควบคุมโรคที่	๑-๑๒	โดยภาพรวมพบว�าความชุกของนักดื่มอาย	ุ๑๕-๑๙	ป�	แต�ละพื้นท่ีเพ่ิมขึ้น	พ้ืนที่ที่มีความชุก
เพ่ิมขึ้นสูงที่สุดคือ	สำานักงานป�องกันควบคุมโรคที่	๑	เพ่ิมขึ้นร�อยละ	๑๒๑.๑๖	รองลงมาสำานักงานป�องกันควบคุมโรคที่	๑๒	เพ่ิมขึ้น
ร�อยละ	๑๑๔.๗๖	และสำานักงานป�องกันควบคุมโรคที่	๕	ร�อยละ	๘๓.๗๑	มีเพียงสำานักงานป�องกันควบคุมโรคที่	๑๑	 ท่ีมีความชุก							
ลดลงร�อยละ	๓.๑๒

แผนภูมิที่	๓	คว�มชุกผู�บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	อ�ย	ุ๑๕-๑๙	ป�	จำ�แนกต�ม	สคร.	ป�	๒๕๕๔	และ	๒๕๕๗	

ท่ีม�	:	สำานักงานสถิติแห�งชาติ
วิเคร�ะห์โดย:	สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
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สรุปแผนง�นโครงก�รประจำ�ป�งบประม�ณ	๒๕๕๘

	 ป�งบประมาณ	๒๕๕๘	สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	มีการดำาเนินงานโครงการโดยใช�งบประมาณ
กรมควบคุมโรค	 จำานวน	 ๑๔,๑๔๔,๙๒๒.๕๓	 บาท	 และใช�งบประมาณของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ										
(สสส.)	 	 จำานวน	๑๓,๔๖๑,๔๖๐.๙๕	บาท	 (ไม�รวมงบบุคลากร	 งบขั้นตำ่า	 ภารกิจประจำา	 และค�าสาธารณูปโภค)	 โดยงบประมาณ
โครงการ	สสส.	มีระยะเวลาการดำาเนินโครงการไม�ตรงตามป�งบประมาณ	การดำาเนินงานของสำานักงานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล�ได�ดำาเนินการโดยมีเป�าหมายในการลดความชุกของผู�บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ในประชากร	อายุ	๑๕-๑๙	ป�	ไม�เกิน
ร�อยละ	๑๘.๑	ในป�งบประมาณ	๒๕๕๘	ตามประเดน็จดุเน�นการควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล�	โดยใช�มาตรการหลกั	๓	มาตรการ	ได�แก�
	 ๑.	 มาตรการควบคุมการเข�าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 (มาตรการด�านกฎหมาย	 ควบคุมการเข�าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	
ควบคุมการโฆษณา	และส�งเสริมการขายเพื่อชักจูงใจให�ดื่ม)
	 ๒.	 มาตรการด�านการรณรงค�สาธารณะ	ประชาสัมพันธ�	ให�ความรู�	และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
	 ๓.	 มาตรการระดับชุมชน
	 สำานักงานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล�	ได�รับจดัสรรงบดำาเนนิงานตามผลผลติ	รายละเอยีดดงัต�อไปนี้
	 ผลผลิตที่	๑	ผลิตภัณฑ์ด��นก�รเฝ��ระวัง	ป�องกัน	ควบคุมโรคและภัยสุขภ�พ

 กิจกรรมหลักที	่๑.๑	ศึกษ�	ค�นคว��	พัฒน�วิช�ก�ร	และจัดก�รองค์คว�มรู�ด��นก�รเฝ��ระวัง	ป�องกัน	ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภ�พ
	 ดำาเนินงานโดยมีโครงการที่ได�รับงบประมาณจากกรมควบคุมโรครองรับ	จำานวน	๔	โครงการ	ได�แก�
	 ๑.	 โครงการพัฒนาองค�กรเพื่อรองรับการดำาเนินการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ที่ได�มาตรฐาน
	 ๒.	 โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะและมาตรฐานที่กำาหนด
	 ๓.	 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงาน	ประจำาป�งบประมาณ	๒๕๕๘
	 ๔.	 โครงการพัฒนากฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�
	 งบรายจ�ายอื่น	(เดินทางไปต�างประเทศ)
	 ๕.	 โครงการศึกษาดูงานต�างประเทศในการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี	 เพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน	
สำาหรับนักบริหารระดับสูง	

	 ผลผลิตที่	๒	ก�รสนับสนุน	เสริมสร��งศักยภ�พและคว�มเข�มแข็งในก�รจัดก�รระบบเฝ��ระวัง	ป�องกัน	ควบคุมโรค
และภัยสุขภ�พ
 กิจกรรมหลักที	่๒.๑	พัฒน�และบริห�รจัดก�รระบบเฝ��ระวังป�องกัน	ควบคุมโรค	และภัยสุขภ�พ
	 ดำาเนินงานโดยมีโครงการที่ได�รับงบประมาณจากกรมควบคุมโรครองรับ	จำานวน	๒	โครงการ	ได�แก�
	 ๑.	 โครงการสำารวจความคิดเห็นของประชาชน	เพ่ือใช�เป�นหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนการแก�ไขพระราชบัญญัติควบคุม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 ๒.	 โครงการประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร�นโยบายแอลกอฮอล�ระดับชาติ
 กิจกรรมหลักที	่๒.๕	บูรณ�ก�รพัฒน�ด��นสุขภ�พ
	 ดำาเนินงานโดยมีโครงการที่ได�รับงบประมาณจากกรมควบคุมโรครองรับ	จำานวน	๖	โครงการ	ได�แก�

ส�วนที่ สรุปก�รดำ�เนินง�น
และก�รใช�จ��ยงบประม�ณ๓
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	 ๑.	 โครงการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ในกลุ�มวัยรุ�น
	 	 ๑.๑	ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาแนวทางการดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ร�วมกับสถานศึกษา
	 	 ๑.๒	การออกตรวจเตือนเฝ�าระวังและบังคับใช�กฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ร�วมกับสถานศึกษา
	 	 ๑.๓	เสริมสร�างศักยภาพเยาวชนในการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�และยาสูบในสถานศึกษาตามกฎหมาย
	 ๒.	โครงการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในกลุ�มวัยทำางาน	ประกอบด�วย	๒	โครงการย�อย	ได�แก�
	 	 ๒.๑	 โครงการเสริมสร�างศักยภาพการดำาเนินงานตามข�อตกลงความร�วมมือกับภาคีเครือข�ายให�ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�	ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 	 	 	 ๒.๑.๑	ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบแนวทางการดำาเนินงานตามข�อตกลงความร�วมมือฯ	 เพื่อปรับปรุงให�
สอดคล�องกับบริบทการทำางานของเครือข�าย
	 	 	 	 ๒.๑.๒	ศกึษาการใช�มาตรการชมุชนในการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมสขุภาพ	เพือ่ลดการบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	
ระดับองค�การบริหารส�วนท�องถิ่น
	 	 	 	 ๒.๑.๓	ประชุมคณะกรรมการความร�วมมือเครือข�ายระดับกระทรวงสาธารณสุข	 เพื่อสนับสนุนการป�องกัน	
ควบคุมโรค	และภัยสุขภาพจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 	 	 	 ๒.๑.๔	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำาแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ขององค�การ
บริหารส�วนตำาบลสมุด	อ.ปราสาท	จ.สุรินทร�
	 	 ๒.๒	 โครงการเฝ�าระวังและบังคับใช�กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 	 	 	 ๒.๒.๑	ออกตรวจเตือน	เฝ�าระวัง	และบังคับใช�กฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�
	 	 	 	 ๒.๒.๒	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ให�แก�ทหาร
	 	 	 	 ๒.๒.๓	การประเมินการยอมรบัต�อมาตรการทางกฎหมายในการควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล�	ตามพระราชบญัญติั	
ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 	 	 	 ๒.๒.๔	จัดทำาคู�มือแนวทางการเปรียบเทียบปรับและขอรับเงินสินบนรางวัลตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม	
แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	(ฉบับปรับปรุง)
	 	 	 	 ๒.๒.๕	สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ�เพ่ือเฝ�าระวังและบังคับใช�กฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�
	 ๓.	 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาแผนยุทธศาสตร�การดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 ๔.	 โครงการประชุมทางวิชาการ	เรื่อง	กฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�สำาหรับภาคีเครือข�าย
	 ๕.	 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห�ข�อมูลสถานการณ�การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 ๖.	 โครงการเผยแพร�พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ทางสื่อสิ่งพิมพ�

	 ผลผลิตที่	๓	ก�รเฝ��ระวัง	ป�องกัน	ควบคุมโรคท่ีเป�นป�ญห�สำ�คัญ
 กิจกรรมหลักท่ี	๓.๒	ถ��ยทอดคว�มรู�ในก�รดูแลสุขภ�พ	เฝ��ระวังป�องกัน	ควบคุมโรค	ภัยสุขภ�พ	และก�รปรับเปล่ียน
พฤติกรรมที่มีคุณภ�พ
	 ๑.	 โครงการรณรงค�วันงดด่ืมสุราแห�งชาติประจำาป�	๒๕๕๘
	 	 ๑.๑	 จ�างเหมาจดักจิกรรมวนังดดืม่สรุาแห�งชาติประจำาป�	๒๕๕๘	ภายใต�แนวคดิ	“รวมพลงัคนไทย	หัวใจไร�แอลกอฮอล�”
	 	 ๑.๒	 จ�างเหมาผลิตสมุดลงนามงดด่ืมสุราแห�งชาติ	ประจำาป�	๒๕๕๘
	 	 ๑.๓	 ผลิตสื่อรณรงค�	เผยแพร�	ประชาสัมพันธ�กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 นอกจากนี้	 สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ยังได�รับงบประมาณสนับสนุนในการดำาเนินงาน											
จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	จำานวน	๒	โครงการ	ได�แก�	
	 ๑.	 โครงการพัฒนาการเฝ�าระวังและบังคับใช�กฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�และยาสูบ
	 ๒.	 โครงการพัฒนามาตรการทางกฎหมายและนโยบายสาธารณะเพื่อควบคุมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�
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ร�ยง�นก�รใช�จ��ยงบประม�ณ	ป�งบประม�ณ	๒๕๕๘

โครงก�ร
วงเงินจัดสรร
หลังปรับแผน

เบิกจ��ย คงเหลือ
ร�อยละ
ก�รเบิก
จ��ย

รวมงบประม�ณป�	๒๕๕๘	ท้ังสิ้น ๒๐,๒๕๓,๔๕๒.๘๙ ๒๐,๒๕๒,๖๗๐.๓๑ ๗๘๒.๕๘ ๙๙.๙๙

งบบุคล�กร	(ค��ตอบแทนพนักง�นร�ชก�ร) ๔,๘๗๔,๕๙๓.๘๙ ๔,๘๗๔,๕๙๓.๘๙ - ๑๐๐.๐๐

งบดำ�เนินง�น ๑๕,๒๐๗,๓๑๓.๐๐ ๑๕,๒๐๖,๕๓๐.๔๒ ๗๘๒.๕๘ ๙๙.๙๙

๑.	งบดำ�เนินง�นขั้นตำ่� ๖๙๘,๒๐๐.๐๐ ๖๙๘,๒๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

	-	 ค�าเช�าบ้าน
 - ค�าตอบแทนก�าลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
 - เงินเพิ่มพิเศษส�าหรับแพทย์

๒๙๘,๒๐๐.๐๐
๒๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๖๐,๐๐๐.๐๐

๒๙๘,๒๐๐.๐๐
๒๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๖๐,๐๐๐.๐๐

-
-
-

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๒.	งบดำ�เนินง�นภ�รกิจประจำ�	
	 (เงินสมทบประกันสังคม)

๑๘๒,๗๙๗.๐๐ ๑๘๒,๗๙๗.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

๓.	งบดำ�เนินง�นค��ส�ธ�รณูปโภค ๓๕๒,๙๓๙.๔๗ ๓๕๒,๑๕๖.๘๙ ๗๘๒.๕๘ ๙๙.๗๘

๔.	งบผลผลิต ๑๓,๙๗๓,๓๗๖.๕๓ ๑๓,๙๗๓,๓๗๖.๕๓ - ๑๐๐.๐๐

 ๔.๑	โครงก�รศึกษ�	ค�นคว��	พัฒน�วิช�ก�รและ
จัดก�รองค์คว�มรู�ด��นก�รเฝ��ระวังป�องกัน	ควบคุม
โรคและภัยสุขภ�พของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๒,๐๒๕,๘๒๖.๕๓ ๒,๐๒๕,๘๒๖.๕๓ - ๑๐๐.๐๐

 โครงก�รย�อยที	่๑	โครงการพัฒนาองค�กรเพื่อรองรับ	
การดำาเนนิการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�ท่ีได�มาตรฐาน

๒๔๘,๙๘๘.๒๕ ๒๔๘,๙๘๘.๒๕ - ๑๐๐.๐๐

 กจิกรรมที	่๑	ถ�ายทอดทศิทางการดำาเนนิงาน	วิสยัทัศน�	
และตวัชีวั้ดระดบักรมลงสู�หน�วยงานและตวับคุคล	เพือ่จัดทำา
คำารับรองการปฏิบัติราชการ	และตัวชี้วัดของหน�วยงาน

๔๖,๓๔๐.๒๕ ๔๖,๓๔๐.๒๕ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมที่	๒	จัดทำาแผนและดำาเนินการตามแนวทาง
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	(PMQA)

๑๗,๓๗๓.๐๐ ๑๗,๓๗๓.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมที่	๓	จัดทำาแผนยุทธศาสตร�ของหน�วยงาน - -

 กิจกรรมที่	๔	จ�างเหมาเจ�าหน�าที่วิเคราะห�และ
รวบรวมผลการดำาเนินการพัฒนาองค�กร

๑๗๗,๖๐๐.๐๐ ๑๗๗,๖๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมที่	๕	ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน
ความรู�สำาคัญของหน�วยงาน

๗,๖๗๕.๐๐ ๗,๖๗๕.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

 โครงก�รย�อยท่ี	๒	โครงการพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะและมาตรฐานที่กำาหนด

๒๑๘,๔๗๑.๖๐ ๒๑๘,๔๗๑.๖๐ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมที่	๑	ประชุมพัฒนาสมรรถนะตามส�วนที่
ขาดและตามสายงาน

๔๖,๖๕๖.๖๐ ๔๖,๖๕๖.๖๐ - ๑๐๐.๐๐
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 กิจกรรมที	่๒	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำา	JR&JD	
สำาหรับการดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

๗๑,๘๑๕.๐๐ ๗๑,๘๑๕.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมที่	๓	ส�งบุคลากรเข�ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

 โครงก�รย�อยท่ี	๓	โครงการบริหารจัดการทรัพยากร
เพือ่สนับสนนุการดำาเนนิงาน	ประจำาป�งบประมาณ	๒๕๕๘	
(ค�าตอบแทน	ค�าใช�สอย	ค�าวัสดุ)

๑,๑๓๑,๐๐๑.๒๒ ๑,๑๓๑,๐๐๑.๒๒ - ๑๐๐.๐๐

 โครงก�รย�อยท่ี	๔	โครงการพัฒนากฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�	

๔๒๗,๓๖๕.๔๖ ๔๒๗,๓๖๕.๔๖ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมที่	๑	การจัดประชุมคณะกรรมการชุดต�างๆ	
ได�แก�	คณะอนุกรรมการชุดต�าง	ๆ	คณะกรรมการควบคุม
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	และคณะกรรมการนโยบายเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล�แห�งชาติ

๒๓๗,๖๗๙.๔๖ ๒๓๗,๖๗๙.๔๖ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมที่	๒	จัดประชุมระดมความคิดเห็น	(ประชา
พิจารณ�)	และประเมินผลกฎหมายที่ใช�บังคับ

๑๘๙,๖๘๖.๐๐ ๑๘๙,๖๘๖.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

 ๔.๒	โครงก�รบูรณ�ก�รพัฒน�ด��นสุขภ�พของ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๑๐,๐๘๔,๖๖๙.๔๐ ๑๐,๐๘๔,๖๖๙.๔๐ - ๑๐๐.๐๐

 โครงก�รย�อยท่ี	๑	โครงการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�ในกลุ�มวัยรุ�น

๓,๑๘๓,๗๐๒.๔๘ ๓,๑๘๓,๗๐๒.๔๘ - ๑๐๐.๐๐

  กิจกรรมที่	๑	ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาแนวทาง
การดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ร�วมกับ
สถานศึกษา

๑,๔๕๘,๕๗๕.๐๔ ๑,๔๕๘,๕๗๕.๐๔ - ๑๐๐.๐๐

  กิจกรรมที่	๒	ออกตรวจเตือน	เฝ�าระวัง	และบังคับ
ใช�กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ร�วมกับสถาน
ศึกษา

๔๘๘,๔๖๒.๘๒ ๔๘๘,๔๖๒.๘๒ ๑๐๐.๐๐

  กิจกรรมที่	๒.๑	การออกตรวจเตือน	เฝ�าระวัง	และ
บังคับใช�กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ร�วมกับ
สถานศึกษา

๑๗๐,๐๔๘.๐๐ ๑๗๐,๐๔๘.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

  กิจกรรมที่	๒.๒	จ�างเหมาพนักงานขับรถ ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมที่	๒.๓	จ�างเหมาเจ�าหน�าที่ปฏิบัติงานด�าน
สารสนเทศ

๑๔๘,๖๙๓.๐๐ ๑๔๘,๖๙๓.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมที่	๒.๔	จัดทำาคู�มือแนวทางการดำาเนินงาน
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�รอบสถานศึกษา

๒๕,๗๒๑.๘๒ ๒๕,๗๒๑.๘๒ - ๑๐๐.๐๐
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 กจิกรรมที	่๓	เสรมิสร�างศกัยภาพเยาวชนในการควบคมุ
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล�และยาสบูในสถานศกึษาตามกฎหมาย

๑,๐๒๗,๓๘๕.๒๐ ๑,๐๒๗,๓๘๕.๒๐ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมที่	๔	สนับสนุนการดำาเนินงานควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�ของสำานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

๑๐๖,๗๗๙.๔๒ ๑๐๖,๗๗๙.๔๒ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมที่	๕	ประชุมเตรียมการบูรณาการดำาเนิน
งานในชุมชน

๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมที่	๖	ประชุมเตรียมความพร�อมการแสดง
บทบาทสมมุติ

๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมที่	๗	ปรับปรุงระบบเครือข�ายอินเตอร�เน็ต
ภายในสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�	ป�	๒๕๕๘

๙๙,๐๐๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

 โครงก�รย�อยท่ี	๒	โครงการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�ในกลุ�มวัยทำางาน

๖,๙๐๐,๙๖๖.๙๒ ๖,๙๐๐,๙๖๖.๙๒ - ๑๐๐.๐๐

 โครงก�รย�อยท่ี	๒.๑	โครงการเสริมสร�างศักยภาพ
การดำาเนินงานตามข�อตกลงความร�วมมือกับภาคีเครือ
ข�าย	ให�ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ตาม	พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑

๑,๒๕๖,๕๐๗.๕๔ ๑,๒๕๖,๕๐๗.๕๔ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมที่	๑	ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบ
แนวทางการดำาเนินงานตามข�อตกลงความร�วมมือฯ	เพือ่
ปรบัปรงุให�สอดคล�องกับบรบิทการทำางานของเครอืข�าย

๑,๐๙๖,๙๖๘.๔๔ ๑,๐๙๖,๙๖๘.๔๔ - ๑๐๐.๐๐

  กิจกรรมที่	๒	ศึกษาการใช�มาตรการชุมชนในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	เพื่อลดการบริโภคเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล�	ระดับองค�การบริหารส�วนท�องถิ่น

๗๔,๖๖๐.๑๐ ๗๔,๖๖๐.๑๐ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมที่	๓	ประชุมคณะกรรมการความร�วมมือ
เครอืข�ายระดบักระทรวงสาธารณสขุเพือ่สนบัสนุนการป�องกัน	
ควบคมุโรค	และภยัสขุภาพจากเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�

๑๑,๑๑๙.๐๐ ๑๑,๑๑๙.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมที่	๔	ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการจัด
กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห�งชาติ	ประจำาป�	๒๕๕๘	ฝ�าย
พิจารณาบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป�นผู�สมควรได�รับรางวัลฯ

๒,๗๖๐.๐๐ ๒,๗๖๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมที่	๕	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำา
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�ขององค�การบริหารส�วนตำาบลสมุด	
อ.ปราสาท	จ.สุรินทร�

๗๑,๐๐๐.๐๐ ๗๑,๐๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐
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โครงก�ร
วงเงินจัดสรร
หลังปรับแผน

เบิกจ��ย คงเหลือ
ร�อยละ
ก�รเบิก
จ��ย

 โครงก�รย�อยท่ี	๒.๒	โครงการเฝ�าระวัง	และใช�
บังคับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

๓,๐๓๗,๘๓๓.๗๖ ๓,๐๓๗,๘๓๓.๗๖ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมที่	๑	ออกตรวจเตือน	เฝ�าระวังและใช�บังคับ
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

๒,๔๓๑,๓๗๙.๐๕ ๒,๔๓๑,๓๗๙.๐๕ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมย�อยที่	๑.๑	ออกตรวจเตือนเฝ�าระวังและใช�
บังคับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

๑,๐๕๖,๒๔๒.๑๐ ๑,๐๕๖,๒๔๒.๑๐ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมย�อยที่	๑.๒	การประเมินติดตามผลการ
ดำาเนินงานเฝ�าระวังและใช�บังคับกฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�

๑๑,๒๖๐.๐๐ ๑๑,๒๖๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมย�อยที่	๑.๓	จ�างเหมาเจ�าหน�าที่รวบรวม
และบันทึกข�อมูลการเฝ�าระวัง	และบังคับ	ใช�กฎหมาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

๑๑๙,๘๔๕.๑๕ ๑๑๙,๘๔๕.๑๕ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมย�อยที่	๑.๔	จ�างเหมาเจ�าหน�าที่รวบรวม
ข�อมูลการเปรียบเทียบปรับและความก�าวหน�าการ
ดำาเนินคดี	จากทั่วประเทศ

๑๕๙,๖๐๐.๐๐ ๑๕๙,๖๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมย�อยที่	๑.๕	จัดทำาสื่อสนับสนุนการดำาเนิน
งานเฝ�าระวังและใช�บังคับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�

๘๙๙,๒๘๒.๘๐ ๘๙๙,๒๘๒.๘๐ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมย�อยที่	๑.๖	ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาวิธี
การ/แนวทางสนับสนุน	และติดตามการดำาเนินงานของ
สำานักงานป�องกันควบคุมโรคในการดำาเนินงานควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�

๑๘๕,๑๔๙.๐๐ ๑๘๕,๑๔๙.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมที่	๒	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ให�แก�ทหาร

๓๕๕,๙๖๑.๖๕ ๓๕๕,๙๖๑.๖๕ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมที่	๓	การประเมินการยอมรับต�อมาตรการ
ทางกฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ตาม	
พระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑

๔๔,๐๙๙.๐๖ ๔๔,๐๙๙.๐๖ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมที่	๔	จัดทำาคู�มือแนวทางการเปรียบเทียบ
ปรับและขอรับเงินสินบนรางวัลตามพระราชบัญญัติ
ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	(ฉบับปรบัปรงุ)

๙๙,๗๕๐.๐๐ ๙๙,๗๕๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

 กจิกรรมที	่๕	สนับสนนุสือ่ประชาสมัพนัธ�เพือ่เฝ�าระวงั
และใช�บังคับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

๑๐๖,๖๔๔.๐๐ ๑๐๖,๖๔๔.๐๐ - ๑๐๐.๐๐
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โครงก�ร
วงเงินจัดสรร
หลังปรับแผน

เบิกจ��ย คงเหลือ
ร�อยละ
ก�รเบิก
จ��ย

 โครงก�รย�อยท่ี	๒.๓	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำาแผนยุทธศาสตร�การดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�

๔๘๙,๙๙๔.๒๖ ๔๘๙,๙๙๔.๒๖ - ๑๐๐.๐๐

 โครงก�รย�อยท่ี	๒.๔	การจัดประชุมทางวิชาการ	
เรื่อง	กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�สำาหรับภาคี
เครือข�าย

๒,๐๑๙,๔๑๖.๓๖ ๒,๐๑๙,๔๑๖.๓๖ - ๑๐๐.๐๐

 โครงก�รย�อยท่ี	๒.๕	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห�ข�อมูลสถานการณ�การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�

๗,๒๑๕.๐๐ ๗,๒๑๕.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

 โครงก�รย�อยที	่๒.๖	โครงการเผยแพร�พระราชบญัญตัิ
ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ทางสือ่สิง่พมิพ�

๙๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

	 ๔.๓	โครงก�รปฐมนิเทศข��ร�ชก�รใหม�	“หลักสูตร
ก�รเป�นข��ร�ชก�รที่ดี”	ของกระทรวงส�ธ�รณสุข	
ประจำ�ป�งบประม�ณ	๒๕๕๘	กลุ�ม	๒

๗,๒๑๐.๐๐ ๗,๒๑๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

	 ๔.๔	โครงก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชน	
เพื่อใช�เป�นหลักฐ�นท�งวิช�ก�รสนับสนุนก�รแก�ไข
พระร�ชบญัญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑

๗๒๕,๕๐๐.๐๐ ๗๒๕,๕๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

	 ๔.๕	โครงก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�ม
ยุทธศ�สตร์นโยบ�ยแอลกอฮอล์ระดับช�ติ

๑๓๐,๑๗๐.๖๐ ๑๓๐,๑๗๐.๖๐ - ๑๐๐.๐๐

	 ๔.๖	โครงก�รรณรงค์วันงดดื่มสุร�แห�งช�ต	ิประจำ�
ป�	๒๕๕๘

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

 กจิกรรมที	่๑	จ�างเหมาจดักิจกรรมวันงดดืม่สรุาแห�งชาติ	
ประจำาป�	๒๕๕๘	ภายใต�แนวคิด	“รวมพลังคนไทย	
หัวใจไร�แอลกอฮอล�”

๗๕๘,๐๐๐.๐๐ ๗๕๘,๐๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมที่	๒	จ�างเหมาผลิตสมุดลงนามงดดื่มสุรา
แห�งชาติ	ประจำาป�	๒๕๕๘	

๑๕๔,๐๐๐.๐๐ ๑๕๔,๐๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมที่	๓	ลงสื่อเผยแพร�ประชาสัมพันธ�กฎหมาย
ทางนิตยสาร

๘๓,๖๐๐.๐๐ ๘๓,๖๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

 กิจกรรมที่	๔	ผลิตสติ๊กเกอร�รณรงค�	เผยแพร�	
ประชาสัมพันธ�กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

๔,๔๐๐.๐๐ ๔,๔๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

๕.	งบลงทุน ๕๑,๕๔๖.๐๐ ๕๑,๕๔๖.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

๖.	งบร�ยจ��ยอื่น	(เดินท�งไปต��งประเทศชั่วคร�ว) ๑๒๐,๐๐๐.๐๐	 ๑๒๐,๐๐๐.๐๐	 - ๑๐๐.๐๐	
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สรุปภ�พรวมก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร	ประจำ�ป�งบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๘
หน�วยง�น	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	กรมควบคุมโรค	กระทรวงส�ธ�รณสุข

ต�ร�งสรุปผลก�รประเมินก�รปฏิบัติร�ชก�รของ	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์

สรุปประเด็นสำ�คัญของผลก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์

สรุปผลก�รให�คะแนนต�มข�อเสนอแนะแนวท�งก�รปฏิบัติร�ชก�ร

•	 ผลคะแนนรวมของหน�วยง�น	:	ผลคะแนนโดยภ�พรวมทุกมิติของหน�วยง�นอยู�ท่ีระดับ	ดีกว��เป��หม�ยม�ก

•	 ผลคะแนนของก�รดำ�เนินง�นต�มมิติ	:	เมื่อพิจ�รณ�ผลคะแนนร�ยมิติของหน�วยง�น	พบว��	ส�ม�รถดำ�เนินง�นได�ดังน้ี
	 	 •	มิติที่	๑	สามารถทำาคะแนนได�.........๔.๙๕๗๑.........อยู�ในระดับ	..........ดีกว��เป��หม�ยม�ก............
	 	 •	มิติที่	๒	สามารถทำาคะแนนได�.........๔.๗๗๐๐.........อยู�ในระดับ	..........ดีกว��เป��หม�ยม�ก............
	 	 •	มิติที่	๓	สามารถทำาคะแนนได�.........๔.๙๐๐๐.........อยู�ในระดับ	..........ดีกว��เป��หม�ยม�ก............
	 	 •	มิติที่	๔	สามารถทำาคะแนนได�.........๔.๙๕๐๐.........อยู�ในระดับ	..........ดีกว��เป��หม�ยม�ก............

ผลคะแนนในภ�พรวมเปรียบเทียบกับป�ที่ผ��นม�

	 	 ผลการดำาเนินงานของสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ในป�งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดยภาพรวมดี
กว�าเป�าหมายมาก	อยู�ที่ระดับคะแนน	๔.๙๒๔๕	(ลำาดับที่	๒	ของสำานักวิชาการ/สถาบัน)	มีผลการประเมินในภาพรวมเพิ่มข้ึน	เม่ือ
เทียบกับป�งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗

ผลประเมินแยกต�มมิติ นำ้�หนัก ผลคะแนน ผลคะแนนถ�วงนำ้�หนัก

มิติที่	๑	ประสิทธิผล ๕๕% ๔.๙๕๗๑ ๒.๗๒๒๕

มิติที่	๒	คุณภ�พก�รให�บริก�ร ๑๐% ๔.๗๗๐๐ ๐.๔๗๗๐

มิติที่	๓	ประสิทธิภ�พก�รปฏิบัติร�ชก�ร ๑๕% ๔.๙๐๐๐ ๐.๗๓๕๐

มิติที่	๔	พัฒน�องค์กร ๒๐% ๔.๙๕๐๐ ๐.๙๙๐๐

	รวมทุกมิติ ๑๐๐	% ๔.๙๒๔๕

•	สรุปภ�พรวมผลคะแนนจ�ก
ก�รประเมินก�รปฏิบัติร�ชก�ร

�	ดีกว��
เป��หม�ยม�ก

�	ดีกว��
เป��หม�ย

�	เป�นไป
ต�มเป��หม�ย	

�	ตำ่�กว��
เป��หม�ย

�	ตำ่�กว��
เป��หม�ยม�ก

P
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ต�ร�งสรุปผลก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ป�งบประม�ณ	พ.ศ.๒๕๕๘																																																								
หน�วยง�น	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	กรมควบคุมโรค	กระทรวงส�ธ�รณสุข

ประจำ�ป�งบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

มิติ/ตัวชี้วัด
ผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร

หน�วยวัด
นำ้�หนัก
(ร�อยละ)

เกณฑ์ก�รให�คะแนน
ผลก�ร

ดำ�เนินง�น
	คะแนน
ท่ีได�	

คะแนน
ถ�วง

นำ้�หนัก๑ ๒ ๓ ๔ ๕

มิติที่	๑	ประสิทธิผลต�มแผนปฏิบัติร�ชก�ร 
๑	ร�อยละเฉลี่ยถ�วงนำ้�หนักในก�รบรรลุเป��หม�ย
ก�รดำ�เนินก�รต�มภ�รกิจกรม	ตัวช้ีวัดยุทธศ�สตร์
กรมและต�มภ�รกิจหลักของหน�วยง�น

๕๕

๑.๑	ร�อยละเฉลี่ยถ�วงนำ้�หนักก�รดำ�เนินง�น
ต�มภ�รกิจกรมควบคุมโรค

๒๐ 	๔.๙๕๗๑	 	๒.๗๒๒๕	

๑.๑.๑	 ระดับความสำาเร็จของการ
สนับสนุนให �สำา นักงานป �องกัน
ควบคุมโรคสามารถพัฒนาพื้นที่เสี่ยง
ให�มีคุณภาพในการป�องกัน	 ควบคุม
โรค	และภัยสุขภาพ

ขั้นตอน ๑๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 	๕.๐๐๐๐	 	๐.๗๕๐๐	

๑.๑.๒	 ระดับความสำาเร็จของการ
พฒันาความเข�มแขง็แผนงานควบคมุโรค	
(RDCP)

ขั้นตอน ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 	๕.๐๐๐๐	 	๐.๒๕๐๐	

๑.๒	ร�อยละเฉลี่ยถ�วงนำ้�หนักของก�รบรรลุ
คว�มสำ�เร็จต�มตัวชี้วัดยุทธศ�สตร์ที่กำ�หนด

๑๕

๑.๒.๑	 ระดับความสำาเร็จในการ
ดำาเนนิการให�ประชาชนกลุ�มเป�าหมาย
มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ตามเกณฑ�ท่ีกรมควบคมุโรคกำาหนด

ขั้นตอน ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 	๔.๙๕๐๐	 	๐.๒๔๗๕	

๑.๒.๒	 ระดับความสำาเร็จของการมี
กลไกและขั้นตอนการบริหารจัดการ
การเตรยีมความพร�อมและการตอบโต�
ภาวะฉุกเฉินด�านโรคและภัยสุขภาพ
แบบบูรณาการ	ตามเกณฑ�ท่ีกำาหนด

ขั้นตอน ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 	๕.๐๐๐๐	 	๐.๒๕๐๐	

๑.๒.๓	 ระดับความสำา เร็ จของ
รายงานการพยากรณ�โรคและภัย
สุขภาพที่มีคุณภาพ

ขั้นตอน ๕ ๑ ๒ ๒ 	- 	- ๓ 	๕.๐๐๐๐	 	๐.๒๕๐๐	

๑.๓	 กลุ�มตัวชี้วัดที่หน�วยง�นเพิ่มเติมต�มบทบ�ท
ภ�รกิจหลักของหน�วยง�น 

๒๐
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มิติ/ตัวชี้วัด
ผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร

หน�วยวัด
นำ้�หนัก
(ร�อยละ)

เกณฑ์ก�รให�คะแนน
ผลก�ร

ดำ�เนินง�น
	คะแนน
ท่ีได�	

คะแนน
ถ�วง

นำ้�หนัก๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๑.๓.๒	 ระดับความสำาเร็จของการ
พัฒนาความร�วมมือให�เครือข�าย							
มีระบบ	 กลไกในการประสานความ
ร � วมมื อด � าน เทค นิค 	 วิ ชาการ													
เพื่อสนับสนุนกลุ�มเป�าหมายในการ
ดำาเนินการป�องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพอย�างต�อเนื่อง

ขั้นตอน ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 	๔.๗๕๐๐	 	๐.๔๗๕๐	

๑.๓.๓	จำานวนสำานวนคดีที่ได�รับการ
กล�าวโทษ

ขั้นตอน ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 	๕.๐๐๐๐	 	๐.๕๐๐๐	

มิติที่	๒	คุณภ�พก�รให�บริก�ร
๒.	ร�อยละของระดับคว�มพึงพอใจและไม�พึงพอใจ
ของผู�รับบริก�ร 

๑๐ 	๔.๗๗๐๐	 	๐.๔๗๗๐	

๒.๑	 ระดับความสำาเร็จของการ
ดำาเนินงานให�กลุ�มลูกค�าหรือกลุ�มผู�ใช�
ผลติภณัฑ�มคีวามพงึพอใจในผลติภณัฑ�
หลักของหน�วยงาน

ร�อยละ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 	๔.๗๗๐๐	 	๐.๔๗๗๐	

มิติที่	๓	ประสิทธิภ�พของก�รปฏิบัติร�ชก�ร ๑๕ 	๔.๙๐๐๐	 	๐.๗๓๕๐	

๓	 ร�อยละของอัตราการเบิกจ�ายเงิน
งบประมาณรายจ�ายรวม

ร�อยละ ๕ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๙.๙๙๔๙ 	๕.๐๐๐๐	 	๐.๒๕๐๐	

๔	ระดับความสำาเร็จของการติดตาม
การดำาเนินงานของหน�วยงานที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน

ขั้นตอน ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 	๔.๗๐๐๐	 	๐.๒๓๕๐	

๕	ระดบัความสำาเรจ็ของการนำาข�อมลู
จากระบบฐานข�อมูลไปใช�ประโยชน�

ขั้นตอน ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 	๕.๐๐๐๐	 	๐.๒๕๐๐	

มิติที่	๔	พัฒน�องค์กร	 ๒๐ 	๔.๙๕๐๐	 	๐.๙๙๐๐	

๖	 ระดับความสำาเร็จของหน�วยงาน
ในการดำาเนินการบริหารจัดการ						
ภาครัฐได�ตามเกณฑ�ทีก่รมควบคมุโรค
กำาหนด

ขั้นตอน ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 	๔.๘๐๐๐	 	๐.๒๔๐๐	

๗	ระดับความสำาเร็จของการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน

ขั้นตอน ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 	๕.๐๐๐๐	 	๐.๒๕๐๐	

๘	ระดับความสำาเร็จของการจัดการ
ความรู�ของหน�วยงาน

ขั้นตอน ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 	๕.๐๐๐๐	 	๐.๒๕๐๐	

๙	 ระดับความสำาเร็จในการดำาเนิน
งานตามแนวทางการสร�างความ
โปร�งใส	กรมควบคุมโรค

ขั้นตอน ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 	๕.๐๐๐๐	 	๐.๒๕๐๐	

นำ้�หนักรวม ๑๐๐ ค��คะแนน
ท่ีได�

	๔.๙๒๔๕
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ผลสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�นควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์	ป�งบประม�ณ	๒๕๕๘

กลุ�มยุทธศ�สตร์และกำ�กับติดต�มประเมินผล

	 ป�งบประมาณ	๒๕๕๘	กรมควบคมุโรค	ได�ดำาเนินนโยบายการขบัเคลือ่นผลงานสู�เป�าหมายความเป�นเลิศด�านการควบคมุโรค	
๑๕	โครงการสำาคัญ	ซ่ึงงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�เป�นหนึ่งในงานที่ต�องดำาเนินการขับเคล่ือนโดยเน�นกลุ�มเป�าหมายประชากร
อายุ	 ๑๕–๑๙	ป�	 สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 และสำานักงานป�องกันควบคุมโรคที่	 ๑-๑๒	 ดำาเนินการ									
ขับเคล่ือนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�สำาเร็จ	คิดเป�นร�อยละ	๘๓.๖๗	มีผลการดำาเนินงานในภาพรวม	ดังนี้
	 ๑.	 มาตรการควบคุมการเข�าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 (มาตรการด�านกฎหมาย	 ควบคุมการเข�าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	
การโฆษณาและส�งเสริมการขายเพ่ือชักจูงใจให�ดื่ม)	 ดำาเนินการเป�ดให�มีช�องทางรับเรื่องร�องเรียนเพ่ือให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการ
เฝ�าระวังการกระทำาผิดกฎหมายเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 เช�น	 โทรศัพท�	 โทรสาร	 ศูนย�รับเรื่องร�องเรียน	 เว็บไซต�หน�วยงาน			
เป�นต�น	รวมถึงเฝ�าระวังการกระทำาความผิดทางส่ือต�างๆ	เช�น	หนังสือพิมพ�	นิตยสาร	เว็บไซต�	เป�นต�น	นอกจากนี้ยังมีการดำาเนินงาน
ตรวจเตือน	ประชาสัมพันธ�กฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	โดยเน�นช�วงเทศกาลสำาคัญต�างๆ	เช�น	ลอยกระทง	ป�ใหม�	สงกรานต�	
วันมาฆบูชา	วันวิสาขบูชา	วันอาสาฬหบูชา	วันเข�าพรรษา	วันออกพรรษา	เป�นต�น	และตามที่ประชาชนร�องเรียน	โดยสำานักงานคณะ
กรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�จะดำาเนินการกล�าวโทษดำาเนินคดีไปยังพนักงานสอบสวน	 ในส�วนของสำานักงานป�องกัน				
ควบคุมโรคมีการดำาเนินการกล�าวโทษในบางพื้นที่	 เนื่องจากดำาเนินการร�วมกับเจ�าหน�าท่ีตำารวจในการจับปรับดำาเนินคดี	 นอกจากนี้						
ในบางพืน้ท่ียังขาดเจ�าหน�าที่ที่มีความเช่ียวชาญในการทำาสำานวนกล�าวโทษ
	 การผลักดันการดำาเนินงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�ระดับจังหวัด	 จะใช�กลไกของคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล�จังหวัด	โดยพบว�ามีจังหวัดที่ดำาเนินการ	จำานวน	๔๔	จังหวัด	คิดเป�นร�อยละ	๕๗.๑๕	ในขณะท่ีหลายจังหวัดขับเคลื่อน
งานควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	โดยบูรณาการไปกับงานอื่น	เช�น	งานป�องกันยาเสพติด	
	 ๒.	 มาตรการด�านการรณรงค�สาธารณะ	ประชาสัมพันธ�	ให�ความรู�และปรับเปลี่ยนทัศนคต	ิเป�นมาตรการที่ทุกพ้ืนที่มีการ
ดำาเนินการอย�างต�อเนื่อง	 เพ่ือให�เยาวชนกลุ�มเป�าหมายรับรู�	 รับทราบ	 โทษ	พิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	และกฎหมายควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�	 โดยมีการวิเคราะห�สถานการณ�	 พฤติกรรมเสี่ยง	 กลุ�มเป�าหมาย	 และวางแผนดำาเนินงานรณรงค�สาธารณะ							
ในกลุ�มเป�าหมาย	เช�น	ในโรงเรียน	ชุมชน	ตลอดจนผ�านการรณรงค�ในช�วงเทศกาลสำาคัญในพื้นท่ี	
	 ๓.	 มาตรการระดับชุมชน	สำานักงานป�องกันควบคุมโรคได�สนับสนุนให�เกิดกระบวนการจัดการป�ญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
ในชุมชน	 โดยกำาหนดกิจกรรมในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ภายในชุมชน	 เช�น	 มีการทำาประชาคมเพื่อให�คนในชุมชนลด	ละ	
เลิกการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�และปฏิบัติตามกฎหมาย	 ชุมชนปลอดเหล�า	 ด�านชุมชนในช�วงเทศกาลป�ใหม�	 และสงกรานต�	
สนับสนุนให�เกิดแกนนำาชุมชน	บุคคลต�นแบบ	หรือองค�กรต�นแบบในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 โดยการดำาเนินงานในแต�ละมาตรการมีความเข�มข�นแตกต�างกนั	เป�นไปตามบรบิทของพืน้ท่ี	ความเหมาะสมของสถานการณ�	
บุคลากรที่ร�วมดำาเนินงาน	และนโยบายของผู�บริหารเพื่อสนับสนุนการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	อันจะส�งผลในการลดการเข�าถึง
การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ในกลุ�มเยาวชน	
	 ๔.	 ผลสำาเร็จของการดำาเนินการตามตัวชี้วัดระดับจังหวัด	เร่ืองสัดส�วนของสถานศึกษาที่ได�รับการตรวจว�าไม�มีการกระทำา
ผิดกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ทั้งในและรอบสถานศึกษา	จากรายงานของสำานักงานป�องกันควบคุมโรค	๑๐	แห�ง	ได�มีการ
ตรวจประเมินสถานศึกษา	 ได�แก�	 สถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพระดับเพชร	 จำานวน	๑๘๐	 แห�ง	 มีสถานศึกษาที่											
ไม�พบการกระทำาผิดกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ในสถานศึกษา	 จำานวน	๑๕๐	 แห�ง	 คิดเป�นร�อยละ	๘๓.๓๓	 และไม�พบ
การกระทำาผิดกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�รอบสถานศึกษา	จำานวน	๑๓๒	แห�ง	คิดเป�นร�อยละ	๗๓.๓๓	โดยยังพบการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในสถานศึกษา	และพบการกระทำาความผิดของผู�ประกอบการที่อยู�ในพื้นที่รอบสถานศึกษา	เช�น	ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�ให�กับบุคคลอายุตำ่ากว�า	๒๐	ป�	และความผิดฐานโฆษณา	เป�นต�น
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	 ป�ญห�อุปสรรค
	 ๑.	 กิจกรรมการสร�างความตระหนักถึงโทษ	พิษภัย	ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	และการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ	ยังเข�าไม�ถึงกลุ�มเป�าหมาย
	 ๒.	 การใช�บังคับกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ยังไม�มีความเข�มข�น	การประชาสัมพันธ�กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�ยังไม�ท่ัวถึง	รวมถึงผู�มีอิทธิพลในพื้นที่ทำาให�ผู�ประกอบการเพิกเฉยไม�ปฏิบัติตาม
	 ๓.	 กลุ�มเส่ียงยังมีข�อจำากัดในการเข�าถึงบริการในคลินิกเลิกสุรา
	 ๔.	 พนักงานเจ�าหน�าที่ยังขาดทักษะในการดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

 ข�อเสนอแนะ 
	 ๑.	 ต�องมีการปรับรูปแบบกิจกรรม	 การส่ือสารประชาสัมพันธ�ให�เหมาะสมกับกลุ�มเป�าหมาย	 รวมทั้งเพิ่มช�องทางการ
ส่ือสารเพือ่เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเกีย่วกบัโทษ	พิษภยั	และกฎหมายควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล�	ให�เข�าถงึกลุ�มเป�าหมายเพ่ิมมากขึน้
	 ๒.	 พัฒนาบุคลากรให�มีความรู�	ความเข�าใจ	และมีทักษะในการดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	
	 ๓.	 สร�างเครือข�ายในการดำาเนินงานให�บริการคลินิกเลิกสุราในพื้นที่
	 ๔.	 สร�างการมีส�วนร�วมของชุมชนในการควบคุม	และแก�ไขป�ญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในพื้นที่เพื่อให�เกิดความยั่งยืน	
	 ๕.	 ผลักดันนโยบายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ผ�านคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�จังหวัด	เน�นการดำาเนิน
งานร�วมกันของเครือข�ายที่เกี่ยวข�องทุกภาคส�วน	เช�น	เจ�าหน�าที่ฝ�ายปกครอง	ตำารวจ	เจ�าหน�าที่สาธารณสุข	สถานศึกษา	เครือข�าย
ภาคประชาชน	
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ร�ยง�นพย�กรณ์โรคและภัยสุขภ�พ

กลุ�มพัฒน�องค์กรและวิช�ก�ร

หลักก�รและเหตุผล
	 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ทำาให�มีผู�เสียชีวิตท่ัวโลกประมาณป�ละ	๓.๓	ล�านคน	และก�อให�เกิดการสูญเสียทางสุขภาพ
เท�ากับร�อยละ	๕.๙	ของภาระโรคทั่วโลก	ในประเทศไทยการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�เป�นป�จจัยเสี่ยงทางสุขภาพอันดับ	๑	ท่ีก�อให�
เกิดการสูญเสียชีวิตของประชากรไทยในเพศชายถึงร�อยละ	๘.๖	ของการเสียชีวิตทั้งหมดในป�	๒๕๕๒	ข�อมูลจากองค�การอนามัยโลก
ป�	๒๕๕๗	ระบุว�า	ประเทศไทยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�มากเป�นอันดับท่ี	๗๘	ของโลก	และมีแนวโน�มเพิ่มมากข้ึนในกลุ�มผู�หญิง	สาเหตุ
ท่ีหันมาดื่มเพราะต�องการผ�อนคลายจากการทำางาน	การเรียน	เท�ห�	ต�องการได�รับการยอมรับจากเพื่อนฝูง	
	 แนวโน�มการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ของประชากรที่มีอาย	ุ๑๕	ป�ขึ้นไป	ในภาพรวมพบว�า	ช�วงป�	๒๕๔๗-๒๕๕๐	
อัตราการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�มีแนวโน�มลดลงจากร�อยละ	๓๒.๗	 เป�นร�อยละ	๓๐	 แต�ในป�	 ๒๕๕๒	 เพิ่มขึ้นเป�นร�อยละ	๓๒								
และลดลงเหลือร�อยละ	 ๓๑.๕	 ในป�	 ๒๕๕๔	 และล�าสุด	 ป�	 ๒๕๕๗	 อัตราการดื่มเพิ่มขึ้นเป�นร�อยละ	 ๓๒.๓	 การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�มีผลต�อกลไกการเกิดโรคและป�ญหาสุขภาพทั้งในระยะส้ันและระยะยาว	โดยปริมาณการบริโภคมีความสัมพันธ�กับความ
รุนแรงของป�ญหาทั้งป�ญหาแบบเฉียบพลันและเร้ือรัง	 ท้ังนี้เน่ืองจากความรุนแรงของผลกระทบต�อสุขภาพแปรผันตามปริมาณ
แอลกอฮอล�ที่บริโภค	 นอกจากน้ัน	 ป�ญหาการดื่มของเยาวชนเป�นสิ่งที่สังคมต�องหันมาให�ความสำาคัญเนื่องจากเป�นกลุ�มประชากร					
ท่ีจะเติบโตมาเป�นผู�ใหญ�ในอนาคต	

วัตถุประสงค์
	 เพ่ือพยากรณ�แนวโน�มพฤติกรรมการบริโภคสุรา	ป�	๒๕๕๘

ก�รดำ�เนินง�น 
	 พยากรณ�แนวโน�มพฤติกรรมการบริโภคสุรา	ทำาการวิเคราะห�ข�อมูลโดยใช�โปรแกรมสำาเร็จรูป	SPSS	Statistics	version	
๒๐	วิเคราะห�แบบ	Simple	seasonal	และใช�แบบจำาลองทางคณิตศาสตร�ในการคาดการณ�	
	 -	 ข�อมลูจากปริมาณการจำาหน�ายสรุา	ปริมาณผลิตสุราพืน้เมอืง	และปริมาณนำาเข�าเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล�	ป�	๒๕๔๙-๒๕๕๗	
ตามระบบข�อมูลกรมสรรพสามิต	
	 -	 ข�อมูลการสำารวจพฤติกรรมการดื่มสุราของประชากร	พ.ศ.	๒๕๕๗	ของสำานักงานสถิติแห�งชาติ	
	 -	 ข�อมูลจำานวนใบอนุญาตจำาหน�ายสุรา	ป�	๒๕๕๗	ของกรมสรรพสามิต

ส�วนที่
ผลก�รดำ�เนินง�น๔
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ผลก�รดำ�เนินง�น
แผนภูมิที่	๔	 ปริม�ณจำ�หน��ยและผลิตสุร�ในประเทศ	จำ�แนกร�ยเดือน	ตั้งแต�ป�	๒๕๔๙	-	๒๕๕๗	และค��พย�กรณ์ในป�	๒๕๕๘
เปรียบเทียบขอบบน	-	ล��ง	ของช�วงคว�มเชื่อม่ันร�อยละ	๙๕

วิเคร�ะห์โดย:	สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

	 จากการวิเคราะห�โดยวิธีแบบ	 Simple	 seasonal	 เม่ือศึกษาข�อมูลย�อนหลังป�	 ๒๕๔๙-๒๕๕๗	พบว�าป�	 ๒๕๕๕	 มียอด
ปริมาณจำาหน�ายและผลิตสุราในประเทศ	จำานวน	๗๓๔	ล�านลิตร	ซ่ึงในเดือนเมษายนมียอดปริมาณจำาหน�ายและผลิตสุราในประเทศ
มากที่สุด	จำานวน	๘๓	ล�านลิตร	คาดว�าในป�	๒๕๕๘	ยอดปริมาณจำาหน�ายและผลิตสุราในประเทศน�าจะมีแนวโน�มเพิ่มขึ้นประมาณ	
๖๕๙	 ล�านลิตร	 เมื่อเทียบกับป�	 ๒๕๕๗	 ท่ีมียอดปริมาณจำาหน�ายและผลิตสุราในประเทศ	๖๕๕	 ล�านลิตร	 คิดเป�นร�อยละ	 ๐.๖๑											
ซ่ึงสอดคล�องกับผลสำารวจของสำานักงานสถิติแห�งชาต	ิ พ.ศ.	๒๕๕๗	พบว�าอัตราการด่ืมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป�	 ๒๕๕๔	จากร�อยละ	
๓๑.๕	เป�นร�อยละ	๓๒.๓	เม่ือพิจารณาแต�ละกลุ�มช�วงอายุมีพฤติกรรมการดื่มที่ความสัมพันธ�กันทั้งในสถานที่ดื่ม	ส�วนใหญ�ด่ืมที่บ�าน
ตนเอง/บ�านเพือ่น	 และสถานทีซ่ือ้	 ส�วนใหญ�ซือ้ทีร่�านขายของชำา/ร�านสะดวกซือ้	 แต�ประเภทเคร่ืองดืม่นัน้มีความแตกต�างกนั	ช�วงอาย	ุ
๑๕-๒๔	ป�และช�วงอายุ	๒๕-๕๙	ป�	นิยมดื่มเบียร�มากที่สุด	ร�อยละ	๗๗.๙๐	และร�อยละ	๖๖.๘๕	ตามลำาดับ	ส�วนในช�วงอายุ	๖๐	ป�
ขึ้นไป	นิยมดื่มสุราขาว/สุรากลั่นชุมชน	ร�อยละ	๕๙.๑๑	
	 ดังนั้น	ในป�	๒๕๕๘	ยอดปริมาณจำาหน�ายและผลิตสุราในประเทศน�าจะมีแนวโน�มเพ่ิมขึ้นเล็กน�อย	จากป�	๒๕๕๗	เนื่องจาก
การปรับโครงสร�างอัตราภาษีสุราใหม�ครั้งนี้ทำาให�สุราทุกประเภทมีภาระภาษีสูงขึ้นจากเดิม	เมื่อเปรียบเทียบต�อภาชนะราคาสุราโดย
เฉลี่ยจึงสูงขึ้นและทำาให�ปริมาณการบริโภคสุราลดลง	ผู�บริโภคบางส�วนอาจหันไปดื่มเบียร�	ซ่ึงมีราคาจำาหน�ายถูกกว�าสุราประเภทอื่นๆ	
อีกทั้งยังมีความสะดวกต�อการบริโภค	

ป�ญห�/อุปสรรค
	 การขอข�อมูลไปยังหน�วยงานที่เกี่ยวข�องมีความล�าช�า	 เนื่องจากต�องมีการรวบรวมข�อมูลและเสนอผู�บริหารตามขั้นตอน	
จึงทำาให�นำาข�อมูลท่ีได�มาวิเคราะห�ช�าตามไปด�วย	

ข�อเสนอแนะ
	 ๑.	 หน�วยงานราชการที่เกี่ยวข�องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ควรมีความเคร�งครัดในการใช�บังคับกฎหมายตาม		
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	
	 ๒.	 หามาตรการควบคุมการจำาหน�ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�ของร�านค�าที่อยู�ในพื้นที่	 เช�น	 อายุขั้นตำ่าของผู�ซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�	การควบคุมเวลาการจำาหน�ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	เป�นต�น
	 ๓.	ควรเน�นการควบคุมจุดขายที่ดึงดูดเยาวชนท่ีเป�นพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงสูง	เช�น	บริเวณรอบสถานศึกษา	หอพัก	โดยเฉพาะ
ในพื้นที่และเวลาที่มีความเสี่ยงสูง	รวมถึงพิจารณามาตรการในการควบคุมจำานวนความหนาแน�นของจุดขาย

ส่ิงที่ได�เรียนรู�จ�กโครงก�ร
	 ได�เรียนรู�วิธีการพยากรณ�โรคและภัยสุขภาพโดยใช�โปรแกรมสำาเร็จรูป	 เพื่อนำาผลการวิเคราะห�มาใช�ในวางแผนการ									
ดำาเนินงานด�านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
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ก�รวิเคร�ะห์ข�อมูลระบบเฝ��ระวังป�ญห�จ�กเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์

กลุ�มพัฒน�องค์กรและวิช�ก�ร

หลักก�รและเหตุผล
	 ผลการสำารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และด่ืมสุราของประชากร	พ.ศ.๒๕๕๗	ในภาพรวม	พบว�าช�วงป�	๒๕๔๗-๒๕๕๐	อัตรา
การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�มีแนวโน�มลดลงจากร�อยละ	 ๓๒.๗	 เป�นร�อยละ	๓๐	 ในป�	 ๒๕๕๒	 เพ่ิมขึ้นเป�นร�อยละ	๓๒	 และลดลง												
เหลือร�อยละ	๓๑.๕	ในป�	๒๕๕๔	ล�าสุดป�	๒๕๕๗	อัตราการด่ืมเพิ่มขึ้นเป�นร�อยละ	๓๒.๓	จากการสัมภาษณ�ประชากรอาย	ุ๑๕	ป�									
ขึ้นไปจำานวน	๕๔.๘	ล�านคน	เป�นผู�ดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ในระหว�าง	๑๒	เดือนก�อนวันสัมภาษณ�	๑๗.๗	ล�านคน	(ร�อยละ	๓๒.๓)	
ผู�ชายมีอตัราการดืม่สงูกว�าผู�หญงิประมาณ	๔	เท�า	กลุ�มวยัทำางานมีอตัราการดืม่สงูกว�ากลุ�มเยาวชนและผู�สูงอาย	ุ(ร�อยละ	๓๘.๒,	๒๕.๒	
และ	๑๘.๔	ตามลำาดับ)	และอายุเฉลี่ยที่เริ่มด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ครั้งแรกคือ	๒๐.๘	ป�	 ผู�ชายจะเร่ิมดื่มเร็วกว�าผู�หญิง	 (๑๙.๔	ป�
และ	๒๕	ป�	ตามลำาดับ)	หรือกล�าวได�ว�าเพศชายเริ่มทดลองดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ครั้งแรกต้ังแต�ยังไม�บรรลุนิติภาวะ
	 ดังนั้น	การมีระบบเฝ�าระวังป�ญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ท้ัง	๕	มิติ	จึงเป�นประโยชน�ในการนำาข�อมูลมาวิเคราะห�กำาหนด
พ้ืนที่เส่ียงและใช�ในการวางแผนป�องกันควบคุมป�ญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ต�อไป	

วัตถุประสงค์
	 เพื่อนำาเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูลในลักษณะภาพรวม	 ซ่ึงเป�นประโยชน�ต�อการกำาหนดพื้นที่เส่ียง	 และนำาไปใช�ในการ
วางแผนป�องกันควบคุมป�ญหา

ก�รดำ�เนินง�น 
	 กรอบการเฝ�าระวังป�ญหาป�จจัยเสี่ยงจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�

Determinant Behaviors Program	Response Morbidity/Mortality Event-based

๑.	การโฆษณาเพื่อชักจูง
ใจให�ดื่ม	ซึ่งส�งผลต�อ
ทัศนคติ	ค�านิยม			
เกี่ยวกับการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�

๒.	การเข�าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�ท่ีง�ายเกินไป

	 -	เศรษฐศาสตร�	(ราคา)
	 -	กายภาพ	(วัน-เวลา-		
	 สถานที่-บุคคล)

การบริโภค
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�

๑.	การเฝ�าระวังใช�บังคับ
กฎหมาย	โดยควบคุม	
วัน-เวลา	สถานที่	
บุคคล	และโฆษณาที่		
มุ�งเน�นชักจูงให�ดื่ม

๒.	การพัฒนากฎหมาย
และอนุบัญญัติต�างๆ
เกี่ยวกับการควบคุม	
วัน-เวลา	สถานที่	
บุคคล	และโฆษณาที่		
มุ�งเน�นชักจูงให�ดื่ม

๓.	มาตรการด�านภาษีและ
ราคาของ เค รื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล�

๔.	การจัดระเบียบร�าน
จำาหน�ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�รอบสถาน
ศึกษา

อัตราป�วย	อัตราตาย	ท่ีมีส�วน
เกี่ยวข�องกับการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�	ดังนี้
โรคติดเชื้อ:	HIV,โรคปอดอักเสบ,
วัณโรค,โรคติดต�อทางเพศสัมพันธ�
โรคไม�ติดต�อ:	โรคหลอดเลือด			
ในสมอง,โรคหลอดเลือดหัวใจ,	
โรคความดันโลหิตสูง,	โรคตับ,	
โรคตับแข็ง,โรคมะเร็งระบบต�างๆ,	
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร,	
โรคสมองเส่ือม,	โรคพิษสุราเรื้อรัง	
ก�รบ�ดเจ็บ:	อุบัติเหตุทางถนน	
การจมนำ้า	ไฟดูด
โรคจ�กก�รประกอบอ�ชีพ: 
อุบัติเหตุจากการทำางาน

เหตุผิดปกติที่เกี่ยวกับการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
-	 เทศกาล	เช�น	ป�ใหม�	
สงกรานต�

-	 ฤดูกาล	เช�น	ดื่มสุรา
	 แก�หนาว
-	 อาการผิดปกติจาก
	 การดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล�	เช�น	การดื่ม
สุราต�มเองแล�วทำาให�
ตาบอด

-	 เหตุการณ�ผิดปกติ	เช�น	
การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�ในงาน
คอนเสิร�ตแล�วเกิดเหตุ
ทะเลาะวิวาท
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ผลก�รศึกษ�
	 จากการสำารวจของสำานักงานสถิติแห�งชาติในป�	 ๒๕๕๔	 พบว�า	 ภาคเหนือมีความชุกการดื่มสูงที่สุด	 (ร�อยละ	 ๓๙.๔)										
รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(ร�อยละ	๓๗.๒)	สำาหรับภูมิภาคอื่นนั้นมีความชุกการดื่มน�อยกว�าความชุกการดื่มในภาพรวม
ของประเทศ	(ร�อยละ	๓๑.๕)	โดยภาคกลางมคีวามชุกการดืม่	ร�อยละ	๒๘.๑	กรุงเทพมหานคร	ร�อยละ	๒๓.๕	และภาคใต�	ร�อยละ	๑๘.๘
	 ภาคเหนือมีสัดส�วนของผู�ที่เคยด่ืมแต�ไม�ดื่มในป�จจุบันสูงที่สุด	(ร�อยละ	๑๑.๙)	และภาคใต�มีสัดส�วนของผู�ที่ไม�เคยดื่มเลย
ในชีวิตสูงที่สุด	(ร�อยละ	๗๕.๔)
 ๑.	คว�มชุกของนักดื่มในประช�กรผู�ใหญ�	(อ�ย	ุ๑๕	ป�ข้ึนไป)
	 	 ในกลุ�มประชากรที่มีอายุตั้งแต�	๑๕	ป�	ขึ้นไป	พบว�าพื้นที่ท่ีมีความชุกของนักดื่มสูง	ส�วนใหญ�เป�นจังหวัดในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยจังหวัดที่มีความชุกของนักด่ืมผู�ใหญ�มากที่สุด	 ได�แก�	 จังหวัดพะเยา	 (ร�อยละ	๕๔)	 รองลงมาคือ	
แพร�	เชียงราย	นครพนม	น�าน
	 	 สำาหรับพื้นที่ที่มีความชุกของการด่ืมในระดับน�อยที่สุดอยู�ในภาคใต�และภาคกลาง	 โดยเฉพาะในเขตพื้นที่	 ๓	 จังหวัด
ชายแดนภาคใต�ที่ประชากรส�วนใหญ�นับถือศาสนาอิสลาม	 ได�แก�	 ป�ตตานี	 นราธิวาส	 และยะลา	 (ร�อยละ	 ๓.๕,	 ๓.๙,	 และ	 ๗.๖											
ตามลำาดับ)	ตามมาด�วยจังหวัดสตูล	กระบี่	และสงขลา	(สุรศักด์ิและคณะ,	๒๕๕๖)
 ๒.	คว�มชุกของนักดื่มในประช�กรวัยรุ�น	(อ�ย	ุ๑๕-๑๙	ป�)
	 	 ความชกุของนักดืม่ในประชากรวยัรุ�น	ช�วงอาย	ุ๑๕-๑๙	ป�	อยู�ในระดบัมากในพ้ืนทีภ่าคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	
โดยจังหวัดพะเยา	เป�นจังหวัดที่มีความชุกของนักด่ืมในประชากรวัยรุ�นสูงสุด	(ร�อยละ	๓๐.๔)	ซ่ึงเป�นจังหวัดที่มีความชุกของนักดื่ม
ประชากรผู�ใหญ�สูงสุดด�วยเช�นกัน	รองลงมา	คือ	สุโขทัย	เลย	แพร�	และศรีสะเกษ	ตามลำาดับ	สำาหรับจังหวัดที่มีความชุกของนักดื่ม
ในประชากรวัยรุ�นในระดับปานกลางถึงตำ่า	ได�แก�	จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคใต�	ซ่ึงมีความสอดคล�องกับสัดส�วนความชุก
ของนักด่ืมในประชากรผู�ใหญ�เช�นกัน	(สุรศักด์ิและคณะ,	๒๕๕๖)

ป�ญห�/อุปสรรค
	 ๑.	 ฐานข�อมูลที่ใช�ในการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�กระจายอยู�ในหลายหน�วยงาน
	 ๒.	 ข�อมูลการออกตรวจจากระบบ	Back	bone	ยงัมขี�อมลูไม�ครอบคลมุทกุจงัหวดั	ทำาให�มขี�อจำากดัในการนำาข�อมลูไปใช�	

ข�อเสนอแนะ
	 ควรมกีารรวบรวมข�อมลูท่ีเกีย่วข�องและจดัทำาฐานข�อมลูให�เป�นระบบและตรวจสอบความถกูต�องก�อนนำาไปใช�ทกุคร้ัง

ส่ิงที่ได�เรียนรู�จ�กโครงก�ร
	 การควบคุมป�ญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล�จะต�องมุ�งเน�น	คือการมีมาตรการควบคุมราคาและค�าใช�จ�ายสำาหรับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�	มาตรการควบคุมการเข�าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	รวมทั้งมาตรการควบคุมการตลาดและการโฆษณา	และหน�วยงานที่
เกี่ยวข�องควรดำาเนินงานอย�างจริงจังกับภาคีเครือข�ายร�วมกับภาคชุมชน	 เพื่อให�เกิดการบูรณาการนำาไปสู�การเปลี่ยนแปลงที่เป�น						
รูปธรรม	และขยายใช�ในระดับพ้ืนที่ต�อไป
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ก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนท่ีมีต�อพระร�ชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	

กลุ�มพัฒน�องค์กรและวิช�ก�ร

หลักก�รและเหตุผล
	 ตลอดระยะเวลา	 ๗	 ป�	 นับจากพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 มีผลใช�บังคับตั้งแต�วันที่														
๑๔	กมุภาพนัธ�	พ.ศ.	๒๕๕๑	เป�นต�นมา	สำานักงานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล�	ได�อาศยัอำานาจตามความในพระราชบญัญตัฯิ	
พัฒนาอนุบัญญัติ	 กฎระเบียบย�อย	 เพื่อสนับสนุนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ให�มีความครอบคลุม	 ทันต�อสถานการณ�และ							
รัดกุมมากยิ่งขึ้น	ควบคู�ไปกับการประชาสัมพันธ�สร�างความตระหนัก	ปลูกจิตสำานึกใหม�	การมีส�วนร�วมพัฒนาและสร�างความเข�มแข็ง
ของชุมชนเพ่ือลดอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ของประชาชน	ลดป�ญหาและผลกระทบทางด�านสังคมและเศรษฐกิจอันเกิด
จากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	ช�วยสร�างเสริมสุขภาพของประชาชน	โดยให�ตระหนักถึงโทษพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล�								
ตลอดจนช�วยป�องกันเด็กและเยาวชนมิให�เข�าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ได�โดยง�าย	
	 เพ่ือให�การพัฒนาและใช�บังคับกฎหมายเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและมีส�วนร�วมของประชาชน	 จึงต�องมีการสำารวจ		
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู�รูปภาพป�ายโฆษณา	 การแก�ไขเพิ่มเติมนิยามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติควบคุม												
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ให�มีความชัดเจนยิ่งขึ้น	การแก�ไขเพ่ิมเติมวิธีการขายหรือลักษณะการขาย	การแก�ไขเพ่ิมเติมอำานาจ
หน�าท่ี	การกำาหนดสถานที่หรือบริเวณห�ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�รอบสถานศึกษา	หลักเกณฑ�	วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับข�อความ
คำาเตือนสำาหรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�	เพ่ือสร�างแนวร�วมและสร�างกระแสสนับสนุนการใช�บังคับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
อย�างจริงจัง	ตลอดจนเผยแพร�ประชาสัมพันธ�กฎหมาย

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อสำารวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นรูปภาพป�ายโฆษณา
	 ๒.	 เพื่อสำารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร�างพระราชบัญญัติฯ	 และร�างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ว�ามีความเห็นด�วยหรือไม�	 อย�างไร	 หากมีการประกาศใช�บังคับพระราชบัญญัติฉบับใหม�และ								
อนุบัญญัติดังกล�าวซึ่งมีผลกระทบต�อประชาชนทั่วไป
	 ๓.	 เพ่ือสำารวจการรับรู�เกีย่วกบักฎหมายและผลการใช�บงัคบักฎหมาย	และช�องทางการแจ�งเรือ่งร�องเรียนกระทำาผิดกฎหมาย

ก�รดำ�เนินง�น 
	 สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ร�วมกับ	บริษัท	ทีทีอาร�	รีเสิร�ช	แอนด�	คอนซัลท�	จำากัด	ได�สำารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนต�อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	โดยทำาการสำารวจกับกลุ�มตัวอย�างที่มีอายุ
ระหว�าง	๑๑-๖๐	ป�	ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ลำาปาง	เพชรบูรณ�	อุดรธานี	นครพนม	อุบลราชธานี	อยุธยา	เพชรบุรี	ชลบุรี	กาญจนบุร	ี
สุราษฎร�ธานี	และตรัง	จำานวน	๓,๖๑๕	คน

ผลก�รดำ�เนินง�น 
 ๑.	ข�อมูลทั่วไปและพฤติกรรมก�รด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
	 	 กลุ�มตัวอย�างเป�นเพศหญิงร�อยละ	๕๔.๖	เพศชายร�อยละ	๔๕.๔	ซ่ึงส�วนใหญ�อยู�ในช�วงอาย	ุ๒๐-๒๙	ป�	มีอาชีพพนักงาน/
ลูกจ�าง	พฤติกรรมการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ในรอบ	๑๒	เดือนที่ผ�านมา	กลุ�มตัวอย�างด่ืมร�อยละ	๓๗.๕	ไม�ด่ืมร�อยละ	๖๒.๕	โดย
ส�วนใหญ�ดื่มวันเว�นวัน	 (๓-๔	 วัน/สัปดาห�)	 เพศชายเป�นกลุ�มท่ีด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�มากกว�าเพศหญิง	 สถานท่ีซื้อเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล�มากที่สุด	คือ	ร�านขายของชำา	ร�านสะดวกซื้อและร�านอาหาร	สถานที่ที่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�มากที่สุด	คือบ�านตนเอง	
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บ�านเพื่อนและร�านอาหาร	 เคร่ืองดื่มที่นิยมด่ืมมากที่สุด	 คือ	 สุราสี/สุราแดง/ไวน�คูลเลอร�/สุราผสมผลไม�/เหล�าป��น	 และเบียร�																
ในครอบครัวของกลุ�มตัวอย�างมีพฤติกรรมการไม�ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 ร�อยละ	๕๙	 และดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 ร�อยละ	๔๑					
มีความถี่ในการดื่มนานๆ	ครั้ง	(๑-๑๑	วัน/ป�)

แผนภมูทิี	่๕	 พฤตกิรรมก�รดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของกลุ�มตวัอย��งในรอบ	๑๒	เดอืน	จำ�แนกต�มอ�ยุ

ท่ีม�	 :	 รายงานผลการสำารวจความคิดเห็นของประชาชนต�อพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ประจำาป�	
๒๕๕๘,	สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

 ๒.	คว�มคิดเห็นต�อโฆษณ�เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
	 	 กลุ�มตัวอย�างมากกว�าร�อยละ	๕๗	ทราบว�ารูปภาพทั้ง	๖	ภาพ	เป�นเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ทั้งหมด	ภาพที่จดจำาได�มาก
ท่ีสุดคือภาพผลิตภัณฑ�ช�าง	รองลงมาคือภาพผลิตภัณฑ�สิงห�	และภาพผลิตภัณฑ�ลีโอ	ตามลำาดับ	ผลิตภัณฑ�ทั้ง	๓	ผลิตภัณฑ�ใช�รูปสัตว�
เป�นสัญลักษณ�ซึ่งสอดคล�องกับการจดจำาผลิตภัณฑ�ของกลุ�มตัวอย�างที่จะจำาจากรูปสัตว�	 คน	 และสัญลักษณ�มากท่ีสุด	 การที่จดจำา
ผลิตภัณฑ�เหล�านี้ได�เน่ืองจากเป�นสินค�าที่มีวางขายท่ัวไปในร�านขายของชำาใกล�บ�านหรือร�านสะดวกซื้อ	เน่ืองจากมีการแช�สินค�าในตู�
รวมกับสินค�าบริโภคชนิดอื่น	 เช�น	 นม	 นำ้า	 นำ้าอัดลม	 เป�นต�น	 หรือการตั้งโชว�ไว�บริเวณหลังเคาน�เตอร�จ�ายชำาระสินค�า	 รวมท้ังการ								
ติดป�ายโฆษณาตามสถานท่ีทั่วไป	การติดตามเสื้อผ�านักกีฬา	ตลอดจนการแจกเครื่องนุ�งห�ม	ผ�าห�ม	หรืออุปกรณ�การเรียนที่มักมีการ
ติดสัญลักษณ�หรือย่ีห�อของผลิตภัณฑ�	
 ๓.	คว�มคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหม�ยต�มพระร�ชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 	 กลุ�มตัวอย�างเกินร�อยละ	๘๐	 เห็นด�วยกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑						
ในทุกประเดน็	โดยประเดน็ทีเ่ห็นด�วยมากทีสุ่ดคอื	การกำาหนดให�เจ�าของสถานประกอบการทีป่ล�อยให�มีการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�
ในกำาหนดเวลาห�ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 ต�องรับผิดตามกฎหมาย,	 การห�ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�โดยใช�ยานพาหนะหรือ									
ล�อเลื่อน	และการห�ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�รอบสถานศึกษาในรัศม	ี๕๐๐	เมตร	ประเด็นที่เห็นด�วยน�อยที่สุดร�อยละ	๘๑	คือการ
กำาหนดให�มีรูปภาพคำาเตือนบนฉลากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	โดยมีขนาดพื้นท่ีร�อยละ	๒๕	ของฉลากที่ใหญ�ที่สุด	
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 ๔.	ก�รรับรู�/ยอมรับเกี่ยวกับกฎหม�ยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก�รทร�บช�องท�งรับแจ�งเรื่องร�องเรียน										
ก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยเกี่ยวกับก�รควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์

แผนภมูทิี	่๖	ก�รรบัรู�ต�อม�ตรก�รท�งกฎหม�ยในก�รควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

ท่ีม�	 :	 รายงานผลการสำารวจความคิดเห็นของประชาชนต�อพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ประจำาป�	
๒๕๕๘,	สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

	 	 การยอมรับต�อมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 กลุ�มตัวอย�างยอมรับต�อมาตรการในการ
ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ในทุกประเด็น	โดยเห็นว�าเป�นการควบคุมที่เหมาะสม	เพราะเป�นการกำาหนดสถานที่สำาหรับผู�ด่ืม	การ
กำาหนดเวลา	สถานที่ขายสำาหรับผู�ขาย	และการกำาหนดการโฆษณาสำาหรับผู�ซื้อ	โดยมาตรการที่เห็นด�วยมากที่สุด	คือ	การห�ามขาย
ในวนัมาฆบชูา	วันวสิาขบชูา	วันอาสาฬหบชูา	วันเข�าพรรษา	และวนัออกพรรษา	เพือ่เป�นการรณรงค�ให�งดดืม่	งดขาย	พร�อมกนัทัว่ประเทศ
	 	 การทราบช�องทางรับแจ�งเรื่องร�องเรียนการกระทำาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�	กลุ�มตัวอย�าง
ส�วนใหญ�ร�อยละ	๖๒	ไม�ทราบว�ามีช�องทางการรับแจ�งเรื่องร�องเรียน	ในขณะเดียวกันกลุ�มท่ีทราบว�ามีช�องทางการรับแจ�งเร่ืองร�องเรยีน	
เคยร�องเรยีนผ�านช�องทางดงักล�าว	ร�อยละ	๑๐	โดยเคยร�องเรียนผ�านทางสำานักงานสาธารณสุขจังหวดัมากทีสุ่ด

 ๕.	ก�รจัดก�รป�ญห�ก�รบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชุมชนและสถ�นท่ีทำ�ง�น
	 	 การจัดการป�ญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ระดับชุมชน	พบว�า	 ส�วนใหญ�ในชุมชนที่กลุ�มตัวอย�างพักอาศัยจะมี						
การจัดกิจกรรมรณรงค�ลด	ละ	 เลิกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ในช�วงเทศกาลในชุมชน	 โดยจัดกิจกรรมงดเหล�าในวันเข�าพรรษามากท่ีสุด	
ป�ญหาที่คนในชุมชนได�รับจากการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�มากที่สุด	 คือ	ป�ญหาเรื่องสุขภาพ	รองลงมาป�ญหาอุบัติเหตุ	และป�ญหา
ครอบครัว	การเงินและหนี้สิน	การที่เห็นคนในชุมชนได�รับป�ญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ทำาให�เกิดแรงจูงใจในการลดละเลิก
ด่ืมเป�นอย�างมาก	และในป�ที่ผ�านมีเพียงบางชุมชนเท�านั้นที่มีการคัดเลือกบุคคลต�นแบบ	การมอบรางวัลต�นแบบการไม�ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�เพื่อเป�นการยกย�องเชิดชูเพราะมีส�วนในการช�วยสร�างแรงจูงใจให�คนในชุมชนเลิกดื่มหรือไม�ดื่มได�เป�นอย�างมาก	รวมทั้ง
มีเพียงบางชุมชนที่มีการจัดกิจกรรมเฝ�าระวังโดยการฝ�าฝ�นกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�
	 	 การจัดการป�ญหาการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ระดับสถานที่ทำางาน	 พบว�า	 ส�วนใหญ�มีการจัดกิจกรรมรณรงค�									
ลด	ละ	เลิกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ในช�วงเทศกาลในสถานที่ทำางาน	โดยจัดกิจกรรมงดเหล�าเข�าพรรษามากที่สุด	ป�ญหาที่คนในสถาน
ท่ีทำางานได�รับจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�มากที่สุด	คือ	ป�ญหาอุบัติเหตุในระหว�างทำางานและนอกเวลางาน	รองลงมาคือ	ป�ญหา
สุขภาพและป�ญหาการขาดงาน	ขาดประสทิธิภาพในการทำางาน	ถกูให�ออกจากงาน	 เป�นต�น	จากการทีพ่บบุคคลทีไ่ด�รบัป�ญหาจากการดืม่
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล�ไม�ได�ทำาให�เกิดแรงจูงใจในการลดละเลิกด่ืม	เพราะสาเหตุมาจากความรับผิดชอบและความประพฤติของแต�ละ
บุคคลมากกว�า	 ในป�ที่ผ�านมามีเพียงบางหน�วยงานที่มีการคัดเลือกบุคคลต�นแบบ	 การมอบรางวัลต�นแบบการไม�ด่ืมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�ทีไ่ด�รับการยกย�องเชดิชู	เพราะมสี�วนช�วยสร�างแรงจงูใจในการลดละเลกิเร่ืองเลกิดืม่ได�เป�นอย�างยิง่	และมีเพียงบางหน�วยงาน
เท�านั้นที่มีการจัดกิจกรรมเฝ�าระวังการฝ�าฝ�นกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

ป�จจัยคว�มสำ�เร็จ
	 ได�รับการสนับสนุนข�อมูลทางวิชาการและข�อมูลเกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�																
พ.ศ.	๒๕๕๑	จากกลุ�มงานท่ีเกี่ยวข�อง

ป�ญห�อุปสรรค
	 การจัดทำาประเด็นการสำารวจความคิดเห็นเพ่ือตอบสนองความต�องการของผู�ใช�มีประเด็นท่ีหลากหลาย	และเป�นข�อคำาถาม
เกี่ยวกับกฎหมาย	 จึงต�องมีการทบทวนความหมายและความชัดเจนจากผู�เชี่ยวชาญด�านกฎหมาย	 และควรระมัดระวังการใช�
แบบสอบถาม

ข�อเสนอแนะ/แนวท�งแก�ไข
	 ควรดำาเนินการสำารวจความต�องการของผู�ใช�ข�อมูล	เพ่ือจัดทำาประเด็นการสำารวจให�สอดคล�องกับความต�องการในการใช�
ประโยชน�ของกลุ�มผู�ใช�ประโยชน�ให�ครอบคลุมมากขึ้น	

ส่ิงที่ได�เรียนรู�จ�กโครงก�ร
	 ได�เรียนรู�การวางแผน	 วิธีการดำาเนินงานและการออกแบบสอบถามการสำารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อ																
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ร�วมกับผู�เชี่ยวชาญเพื่อให�บรรลุตามเป�าหมายของโครงการ
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ก�รพัฒน�องค์กรเพื่อรับรองก�รดำ�เนินก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได�ม�ตรฐ�นส�กล	

กลุ�มพัฒน�องค์กรและวิช�ก�ร

หลักก�รและเหตุผล
	 กรมควบคมุโรคมนีโยบายในการดำาเนนิการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการองค�การ	 โดยใช�เคร่ืองมือการพฒันาคณุภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ	(Public	Sector	Management	Quality	Award	:	PMQA)	ให�หน�วยงานมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การทำางานไปสู�ระดับมาตรฐานสากล	 (High	 Performance)	 โดยได�ดำาเนินการให�ความรู�แก�บุคลากรมาตั้งแต�ป�งบประมาณ	 ๒๕๔๘	
เพ่ือให�การพัฒนาองค�การมีการดำาเนินการอย�างเป�นระบบแบบแผน	 ปรับเปลี่ยนไปสู�การดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ	 และเกิด
ประโยชน�สูงสุด	สามารถบรรลุวิสัยทัศน�ที่ตั้งไว�และมุ�งเน�นผลสัมฤทธิ์	๖	ยุทธศาสตร�	ได�แก�
	 ๑.	 การพัฒนาและร�วมมือกับเครือข�ายภาคีภายในประเทศและนานาชาติ	 รวมทั้งสนับสนุนพ้ืนที่ในการดำาเนินงาน										
เฝ�าระวังควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย�างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	
	 ๒.	 การพัฒนาเป�นศูนย�กลางนโยบาย	มาตรการ	นวัตกรรม	ข�อมูลอ�างอิง	และมาตรฐานวิชาการเฝ�าระวัง	ป�องกัน	ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพของชาติ	ท่ีได�มาตรฐานสากลและเป�นที่ยอมรับ	
	 ๓.	 การส่ือสารสาธารณะและประชาสัมพันธ�อย�างทั่วถึงและได�ผล	เพ่ือป�องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
	 ๔.	 การเตรยีมความพร�อมและดำาเนินการป�องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพในสถานการณ�ฉกุเฉนิและภยัพิบติัอย�างรวดเร็ว	
ตามความต�องการของพ้ืนที่และได�มาตรฐานสากล
	 ๕.	 การตดิตามและประเมนิผลภาพรวมของการเฝ�าระวงั	ป�องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล	
	 ๖.	 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค�กรและบุคลากรให�มีขีดสมรรถนะสูงได�มาตรฐานสากล	
	 สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	 ในฐานะที่เป�นหน�วยงานหนึ่งในกำากับดูแลของกรมควบคุมโรค						
มีบทบาทในการดำาเนินงานด�านนโยบาย	 พัฒนาองค�ความรู�	 พัฒนาระบบการเฝ�าระวัง	 ดำาเนินงานตรวจเตือน	 และประชาสัมพันธ�	
รวมท้ังการผลักดันกฎหมายลำาดับรองเพ่ือการใช�บังคับกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	ได�ยึดแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริหารจัดการองค�กรให�มีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	และคุณภาพในการปฏิบัติราชการ	โดยใช�หลักการของการพัฒนาคุณภาพบริหาร
จัดการภาครัฐ	 (PMQA)	 เพื่อบรรลุผลการดำาเนินงานสอดคล�องกับนโยบายของกรมควบคุมโรค	 ดังนั้น	 สำานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	จึงได�จัดทำาโครงการพัฒนาองค�กรเพื่อรองรับการดำาเนินการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ท่ีได�มาตรฐาน
สากล	 เพ่ือยกระดับการดำาเนินงานให�ตอบสนองต�อยุทธศาสตร�การดำาเนินงานตามตัวช้ีวัด	 และนโยบายกรมควบคุมโรคอย�างมี
ประสิทธิภาพ	เพ่ือผลักดันให�บรรลุวิสัยทัศน�ท่ีกรมควบคุมโรคกำาหนดไว�

วัตถุประสงค์
	 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	 (PMQA)	 และประเมินผลการดำาเนินงานให�มีประสิทธิภาพ	 ให�ได�ตามเกณฑ�คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐที่กรมควบคุมโรคกำาหนด

ก�รดำ�เนินง�นพัฒน�คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ
	 สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	ดำาเนินงานตามเกณฑ�มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ	(PMQA)	
เป�นเคร่ืองมือการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อขับเคลื่อนให�หน�วยงานสามารถประเมินตนเอง	และวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการ	
ตามเกณฑ�การบริหารจัดการภาครัฐ	(PMQA)	สร�างความมั่นใจว�าองค�กรสามารถดำาเนินงานตามภารกิจของหน�วยงาน	ส�งผลสัมฤทธิ์
ในการป�องกันโรคและภัยสุขภาพได�ตามเกณฑ�คุณภาพท่ีกำาหนด	 อีกท้ังสนับสนุนและพัฒนาระบบการทำางานของสำานักงานฯ													
ให�สามารถเสนอผลงานเข�ารับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในป�	 ๒๕๕๘	 และเตรียมการเสนอผลงานในป�ถัดไป	 โดยมี									
ผลการดำาเนินงาน	ดังนี้	
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	 ๑.	 จัดประชุมเพ่ือทบทวนลักษณะสำาคัญองค�กรของหน�วยงาน
	 ๒.	 จัดประชุมหมวด	๑-๖	เพ่ือทบทวนและวิเคราะห�องค�กรด�วยตนเองตามโปรแกรม	Self	Certify	FL	และจัดทำาแผน
ปรับปรุงองค�กรรายหมวด	๑-๖	 และดำาเนินการตามแผนปรับปรุงองค�กร	 และกำาหนดตัวช้ีวัดผลลัพธ�การดำาเนินการในหมวด	 ๗																
เพ่ือวัดผลการดำาเนินการหมวด	๑-๖	
	 	๓.	จัดประชุมสรุปผลการดำาเนินการตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	(PMQA)	ป�งบประมาณ	๒๕๕๘	
หมวด	๗	เพ่ือสรุปผลการดำาเนินการตามแผนปรับปรุงองค�กร

ผลก�รดำ�เนินง�นก�รพัฒน�คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ	PMQA
	 หมวด	๑	ร�อยละเฉลี่ยถ�วงนำ้าหนักความสำาเร็จของผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกำากับดูแลองค�กร
ท่ีดี	(อย�างน�อยด�านละ	๑	มาตรการ/โครงการ)	ดำาเนินการได�ร�อยละ	๙๑.๕๗/๕	คะแนน
	 หมวด	๒	ร�อยละเฉล่ียถ�วงนำ้าหนักความสำาเร็จของเป�าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเส่ียง	 ดำาเนินการได�											
ร�อยละ	๑๐๐/๕	คะแนน
	 หมวด	๓	ร�อยละของความพึงพอใจของผู�รับบริการ	ดำาเนินการได�ร�อยละ	๙๒.๖๖/๕	คะแนน
	 หมวด	๔	ร�อยละของความครอบคลุม	ถูกต�อง	และทันสมัยของฐานข�อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร�อย�างน�อย	๑	ประเด็น
ยุทธศาสตร�	ดำาเนินการได�ร�อยละ	๑๐๐/๕	คะแนน
	 หมวด	๕	ร�อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต�อองค�กร	ดำาเนินการได�ร�อยละ	๘๓.๓๔/๕	คะแนน
	 หมวด	๖	ร�อยละของกระบวนการสร�างคุณค�าที่มีการจัดทำาคู�มือการปฏิบัติงาน	ดำาเนินการได�ร�อยละ	๑๐๐/๕	คะแนน	
	 จากการดำาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	ตามแผนปรับปรุงองค�กรหมวด	๑-๖	ป�งบประมาณ	๒๕๕๘	
ได�ผลลัพธ�ในหมวด	๗	คิดเป�นร�อยละ	๙๗.๑๘	อยู�ในระดับคะแนน	๔.๘๕๙๒

ก�รขอรับร�งวัลคุณภ�พประจำ�ป�	๒๕๕๘
	 สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 ได�ส�งผลงานคุณภาพเพื่อส�งเข�าประกวดประเภทรางวัลการ
พัฒนาการบริการท่ีเป�นเลิศ	คือ	ระบบการรับเร่ืองร�องเรียน	เฝ�าระวัง	และใช�บังคับกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	ของกลุ�ม
เฝ�าระวังและใช�บังคับกฎหมาย

ป�ญห�อุปสรรคในก�รดำ�เนินง�น
	 ๑.	 คณะทำางานเป�นตัวแทนจากกลุ�มต�างๆ	ท่ีเกี่ยวข�อง	และสอดคล�องกับกิจกรรมรายหมวด	ซ่ึงคณะทำางาน	โดยเฉพาะ
ประธานรายหมวด	๑-๖	 มีภารกิจหลายด�านและได�รับมอบหมายภารกิจเร�งด�วน	ทำาให�ต�องปรับเปลี่ยนกำาหนดการประชุม	 เพ่ือให�
องค�ประชุมครบถ�วนมากท่ีสุด
	 ๒.	 การจัดทำาลักษณะสำาคัญองค�กร	เน่ืองจากภารกิจของหน�วยงานเน�นการดำาเนินงานตามมาตรการทางกฎหมาย	ในข�อ
คำาถามจึงต�องเข�าใจถึงคำาจำากัดความ	เพ่ือสามารถตอบคำาถามได�อย�างถูกต�อง

ข�อเสนอแนะ/แนวท�งแก�ไข
	 ๑.	 เพื่อให�การประชุมแต�ละครั้งมีผู�เข�าร�วมประชุมครบถ�วน	ควรประสานคณะทำางานเพ่ือนัดวันประชุมล�วงหน�า	และใน
กรณีคณะทำางานรายหมวด	๑-๖	อาจมีภารกิจเร�งด�วน	สามารถมอบหมายผู�ที่เกี่ยวข�องเข�าประชุมแทนได�
	 ๒.	 ควรศึกษาคำาจำากัดความและทำาความเข�าใจในข�อคำาถามในลักษณะสำาคัญองค�กร	 และข�อคำาถามการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ�การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	หมวด	๑-๖	และเทียบเคียงการดำาเนินงานของหน�วยงานอื่น		
ท่ีมีภารกิจดำาเนินงานด�านกฎหมายเพื่อเปรียบเทียบ
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ส่ิงที่ได�เรียนรู�จ�กโครงก�ร
	 ๑.	 ผู�บริหารและบุคลากร	ให�ความร�วมมือในการดำาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
	 ๒.	 ได�รับการสนับสนุนด�านงบประมาณอย�างต�อเนื่องทำาให�สามารถเติมเสริมพัฒนาคุณภาพงานและเป�นส�วนหนึ่งของการ
พัฒนางาน
	 ๓.	 ผู�บังคับบัญชาระดับสูง	 (ผู�อำานวยการ)	ให�ความสำาคัญการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	ร�วมเป�นประธานหมวด
ในหมวดที่	๑	และ	๗	ซ่ึงเป�นพลังในการขับเคลื่อนงานพัฒนาท้ังระบบ
	 ๔.	 ผู�ทำาหน�าท่ีประธานหมวด	ให�ความสำาคัญในการประชุมในแต�ละครั้ง	มีการทบทวน	เตรียมการกับทีมเลขานุการ	เพ่ือ
วางแผนการประชุมให�มีประสิทธิภาพ	เป�นผู�นำาอภิปราย	ให�ข�อคิดเห็นเพิ่มเติม	และให�ข�อยุติในประเด็นที่ไม�ชัดเจน
	 ๕.	 มีการนำาผลการดำาเนินงานพัฒนาคุณภาพองค�กร	รายหมวด	ไปเป�นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานรายบุคคล	เพ่ือให�บุคลากร
ให�ความสำาคัญในการดำาเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหมวดที่ได�รับมอบหมาย
	 ๖.	 มีการทบทวนการดำาเนินงานทุกหมวดอย�างต�อเนื่องทุกป�	เจ�าหน�าที่ส�วนใหญ�มีความรู�	ความเข�าใจความหมายของข�อ
คำาถามและสามารถตอบคำาถามตามบริบทขององค�กรได�ชัดเจนขึ้น
	 ๗.	 คณะทำางานรายหมวด	ให�ความสำาคัญในการเข�าร�วมประชุม	และแสดงความคิดเห็นในการพัฒนางานตลอดจนดำาเนิน
งานตามที่มอบหมายในบทบาทหน�าที่	
	 ๘.	 มีการมอบหมายบุคคลที่รับผิดชอบเฉพาะงานพัฒนาคุณภาพองค�กรอย�างชัดเจน	นอกจากนั้นยังมีการจัดจ�างบุคลากร
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด�านพัฒนาระบบ	ทำาให�สามารถปฏิบัติงานเชิงคุณภาพได�มากขึ้น



38

สรุปบทเรียนก�รจัดก�รคว�มรู�	ป�	๒๕๕๘	

กลุ�มพัฒน�องค์กรและวิช�ก�ร

หลักก�รและเหตุผล
	 สืบเนื่องจากในป�งบประมาณ	๒๕๕๘	 กรมควบคุมโรค	 โดยสำานักงานจัดการความรู�	 ได�กำาหนดตัวช้ีวัดตามคำารับรอง							
การปฏิบัติราชการ	(นอกเหนือจากตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร�)	จัดเป�นตัวชี้วัดตามมิติที่	๔	ด�านพัฒนาองค�กร	สนับสนุนยุทธศาสตร�ที่	๖	
การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค�กรและบุคลากรให�มีขีดความสมรรถนะสูงได�มาตรฐานสากล	ได�กำาหนดระดับความสำาเร็จ
ของการจัดการความรู�ของหน�วยงาน	 โดยพิจารณาความสำาเร็จจากการใช�แนวคิดหรือนำาเคร่ืองมือการจัดการความรู�มาประยุกต�ใช�
ในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานให�มีคุณภาพ	พัฒนาคนให�มีความรู�ความสามารถในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
	 เพื่อให�บุคลากรของสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 ได�มีการถ�ายทอดแลกเปลี่ยนความรู�ที่สำาคัญ
ในการทำางาน	 พัฒนากระบวนงานให�มีคุณภาพเพิ่มความเชื่อม่ันในการทำางานให�บุคลากร	 รวมทั้งนำาแนวทางองค�ความรู�น้ันไปปรับใช�				
ในการทำางาน	เพ่ือพัฒนาคนให�มีความรู�ความสามารถในการปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ก�รดำ�เนินง�น
	 ป�	 ๒๕๕๘	 สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 ได�ดำาเนินงานการจัดการความรู�ของหน�วยงาน																	
ตามแนวทาง	“คู�มือการจดัการความรู�	กรมควบคมุโรค	ป�	๒๕๕๘”	โดยได�มกีารทบทวน/แต�งตัง้คณะทำางานจดัการความรู�ของหน�วยงาน	
คำาส่ังสำานักงานฯ	ท่ี	๕๕/๒๕๕๗	เรื่อง	แต�งต้ังคณะทำางานการจัดการความรู�ของสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
ประจำาป�งบประมาณ	๒๕๕๘	(KM	Team)
	 คณะทำางาน	 KMTeam	 ได�จัดทำาแบบสอบถามบุคลากรในหน�วยงานซึ่งได�หัวข�อความรู�ในการดำาเนินการจัดการความรู�			
ประจำาป�	 ๒๕๕๘	 จำานวน	 ๔	 หัวข�อ	 เพื่อกำาหนดเป�นโจทย�ในการจัดการความรู�	 โดยเคร่ืองมือที่ใช�คือ	 ถอดบทเรียนจากตัวคน													
(Tacit	K.	to	Explicit	K.)	ดำาเนินการถอดบทเรียนความรู�สำาคัญของหน�วยงานรายหัวข�อ	ดังนี้
 หัวข�อท่ี	๑	ก�รติดต�มประเมินผล	“How	to	M	and	E”
	 วันที่	๙	มีนาคม	๒๕๕๘	ณ	ห�องประชุมสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	
	 ผู�รู�คือ	นางสาวสิริกุล	วงษ�สิริโสภาคย�	นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการพิเศษ
 หัวข�อท่ี	๒	เทคนิคก�รรับมือต�อสภ�วะกดดันขณะปฏิบัติหน��ท่ีในก�รใช�บังคับกฎหม�ย
	 วันที่	๙	มีนาคม	๒๕๕๘	ณ	ห�องประชุมสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	
	 ผู�รู�คือ	นายนฤพนธ�	ทรงพระ	นิติกรปฏิบัติการ
 หัวข�อท่ี	๓	ก�รเบิกจ��ยงบประม�ณ
	 วันที่	๒๘	เมษายน	๒๕๕๘	ณ	ห�องประชุมสบายใจ	สำานักโรคติดต�อนำาโดยแมลง
	 ผู�รู�คือ	นางสาวลัดดาวัลย�	เชิญทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 หัวข�อท่ี	๔	ก�รจัดทำ�ร��งพระร�ชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	พ.ศ.๒๕๕๑
	 วันที่	๒	กันยายน	๒๕๕๘	ณ	ห�องประชุมสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 ผู�รู�คือ	นายแพทย�สมาน	ฟูตระกูล	ผู�อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	
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ผลก�รดำ�เนินง�น
	 จากการถอดบทเรียนความรู�สำาคัญของหน�วยงาน	ได�องค�ความรู�จำานวน	๔	เรื่อง	ได�แก�	
 ๑.	องค์คว�มรู�เรื่องก�รติดต�มประเมินผล	“How	to	M	and	E”
	 	 การกำาหนดกรอบการประเมินให�ชัดเจน	เป�นสิ่งสำาคัญในการติดตามการประเมิน	เพ่ือให�งานสำาเร็จตรงตามวัตถุประสงค�
ของหน�วยงาน	ส่ิงสำาคัญของ	M	&	E	“ผู�ประเมินต�องมีความรู�	 มีทักษะในการติดตามประเมิน	มีประสบการณ�	 (ซึ่งต�องอาศัยระยะ
เวลา	การเรียนรู�	การใฝ�หาความรู�อยู�เสมอ)	ไม�มีอคติ	มีการกำาหนดกรอบการประเมินท่ีชัดเจนว�าจะวัดอะไรแล�วถึงจะเลือกเคร่ืองมือ
ท่ีเหมาะสม”	กับการประเมินน้ันๆ

 ๒.	องค์คว�มรู�เรื่อง	เทคนิคก�รรับมือต�อสภ�วะกดดันขณะปฏิบัติหน��ท่ีในก�รใช�บังคับกฎหม�ย
	 	 การทำางานให�มองจุดหมาย	ไม�ใช�เพ่ือตนเองแต�เพ่ือประชาชน	การทำางานอย�าท�อให�	“ศรัทธา”	ในงานที่ทำาและแนวทาง
การแก�ป�ญหาเฉพาะหน�าคือ	ให�มีสติในการปฏิบัติงาน	โดยเป�าหมายหลักของการทำางาน	คือ	“งานสำาเร็จ	ทีมงานปลอดภัย”
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 ๓.	องค์คว�มรู�เรื่อง	ก�รเบิกจ��ยงบประม�ณ
	 	 การทำางานการเงินเป�นสิ่งสำาคัญที่ประมาทไม�ได�เลย	จากประสบการณ�การทำางานพบเจอกรณีศึกษาต�างๆ	เม่ือเราไม�
ทราบในข�อมูลอย�างแท�จริงต�องสอบถามไปยังกรมบัญชีกลาง	 “ไม�รู�	 ถามผู�รู�”	 เพ่ือให�ทราบในรายละเอียดและข�อมูลท่ีแท�จริง	 เพ่ือ
สามารถนำามาปฏิบัติได�อย�างถูกต�อง	การจะทำางานให�สำาเร็จนั้นสิ่งสำาคัญ	คือ	ความร�วมมือจากบุคลากรทุกฝ�ายทำาให�การดำาเนินงาน
ประสบความสำาเร็จ	โดยต�องยึดหลัก	“ถูกต�องตามระเบียบการเบิกจ�าย”

 ๔.	องค์คว�มรู�เรื่อง	ก�รจัดทำ�ร��งพระร�ชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 	 การทำางานเร่ืองนี้ไม�ใช�เรื่องง�าย	ไม�สามารถทำาคนเดียวได�	นอกจากงานในเชิงวิชาการแล�วยังต�องมีภาคีเครือข�ายต�างๆ
ในการผลักดัน	การประสานเครือข�าย	การประสานพันธมิตรต�างๆ	การร�วมมือ	การสื่อมวลชน	เราใช�วิธีคิด	“ในการทำางานที่ไม�ง�าย	
เราต�องสู�	อย�าคิดว�าจะไม�ได�	อย�าคิดว�าจะพ�ายแพ�	อย�าคิดว�าจะไม�สำาเร็จ	เราตั้งเป�าว�าทำาแล�วต�องสำาเร็จ	ทำาให�เต็มท่ี	แต�หน�าท่ีเตรียม
ความพร�อมเป�นหน�าท่ีที่เราต�องเตรียม	ส�วนจะตัดสินใจว�าสำาเร็จหรือไม�สำาเร็จ	จะให�ผ�านหรือไม�ให�ผ�าน	เป�นหน�าที่ของบุคคลที่เค�ามี
อำานาจหน�าที่”	การทำางานในลักษณะงานเร่ืองนี้	คือ“ทำาให�ดีที่สุด	เตรียมให�พร�อมที่สุด	เต็มที่	จริงจังกับการทำางาน”	และสำาเร็จหรือ
ไม�สำาเร็จถือว�าเป�นป�จจัยที่จะตามมา
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ป�จจัยคว�มสำ�เร็จ
	 -	การสนับสนุนของผู�บริหารทุกระดับ	
	 -	การมีส�วนร�วมของบุคลากรและเจ�าหน�าที่ท่ีเกี่ยวข�อง	การทำางานเป�นทีม	
	 -	มีทีมที่ปรึกษาที่เป�นผู�เชี่ยวชาญและมีประสบการณ�
	 -	การได�รับความร�วมมือจากทุกกลุ�มงาน
	 -	การสนับสนุนด�านงบประมาณ

ป�ญห�อุปสรรค
	 -	 หัวข�อความรู�สำาคัญจำาเป�นเร�งด�วนของหน�วยงาน	อาจไม�ใช�หัวข�อตามโครงสร�างที่เคยกำาหนดไว�
	 -	 เนือ่งจากภารกจิของหน�วยงาน	การดำาเนินงานต�องมกีารปรับตัวอยู�เสมอซึง่อาจไม�สามารถดำาเนินการได�ตามแผนท่ีวางไว�	
	 -	 ทีมงาน	KM	Team	ของสำานักงานฯ	ไม�ได�เป�นผู�ที่เช่ียวชาญ	การดำาเนินงานถอดความรู�อาจสกัดความรู�จากผู�รู�ได�น�อย	

ข�อเสนอแนะ/แนวท�งแก�ไข
	 -	 ปรับปรุงเพ่ิมเติมหัวข�อความรู�ที่จำาเป�นเร�งด�วนในโครงสร�างความรู�ของหน�วยงานทุกป�	
	 -	 ติดตามสถานการณ�และปรับแผนการดำาเนินงานอยู�เสมอ	
	 -	 พัฒนาทีมงาน	KM	Team	ของสำานักงานฯ	ให�มีความเชี่ยวชาญ

ส่ิงที่ได�เรียนรู�จ�กก�รดำ�เนินง�น
 องค์คว�มรู�ที่	๑	ก�รติดต�มประเมินผล	“How	to	M	and	E”	:	การจัดทำากรอบการประเมินการออกแบบประเมิน
ต�องชัดเจน	อีกทั้งนักประเมินทุกคนต�องมีความรู�พื้นฐานในเรื่องการประเมิน	ต�องทราบว�าจะวัดอะไร	วัดแค�ไหน	จึงจะกำาหนดสร�าง
เคร่ืองมือและอุปกรณ�ในการประเมินและติดตามเหมาะสม
	 เคล็ดลับของความสำาเร็จคือ	ความเข�าใจกิจกรรม	แผนงานท่ีจะนำามาประเมิน	ยึดหลักการและรับฟ�งข�อเสนอแนะ	ท่ีสำาคัญ
คือสมรรถนะของผู�ประเมิน	 เพ่ือให�เกิดความชำานาญผู�ประเมินจะต�องใฝ�หาความรู�	 หาข�อมูลอยู�เสมอ	 หาประสบการณ�ด�วยตนเอง	
เพ่ือค�นหาจุดผิดพลาดและแก�ไข
 องค์คว�มรู�ที่	๒	 เทคนิคก�รรับมือต�อสภ�วะกดดันขณะปฏิบัติหน��ท่ีในก�รใช�บังคับกฎหม�ย	 :	 รับทราบถึงป�ญหาที่
เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานและวิธีการแก�ป�ญหาเฉพาะหน�า	 สามารถนำาแนวทางวิธีการแก�ไขป�ญหามาปรับใช�กับป�ญหาที่อาจจะเกิดขึ้น						
ในงานที่ตนเองปฏิบัติ	 ด�วยการมีสติและใช�ทักษะในการเจรจา	 ได�ข�อคิดในการทำางาน	 อาท	ิ “ความสำาเร็จไม�ได�อยู�ท่ีงานอย�างเดียว	
ทำางานสำาเร็จทีมงานต�องปลอดภัยด�วย”	 “ใส�เคร่ืองแบบข�าราชการ	 เราจะไม�ทำาร�ายประชาชน”	 โดยเคร่ืองมือในการแก�ป�ญหาเชิง
นโยบายคอื	ผู�อำานวยการ	(หากมีป�ญหาต�องแจ�งผู�อำานวยการทราบเพือ่หาแนวทางการแก�ไขป�ญหา)	อปุสรรค	คือ	กเิลส	ความอยากได�
ในผลประโยชน�	ความหวาดกลัวของผู�ปฏิบัติงาน
 องค์คว�มรู�ท่ี	๓	ก�รเบิกจ��ยงบประม�ณ	:	ได�ความรู�ประเภทต�างๆ	ของการประชุม	เช�น	การประชุมราชการ	การประชุม
เชงิปฏบัิติการ	การประชมุวิชาการ	 ซ่ึงจะได�นำาไปใช�ในการวางแผนโครงการให�เหมาะสมตรงตามวตัถปุระสงค�ของโครงการ	 ได�รับความรู�		
ความเข�าใจเกี่ยวกับการเบิกจ�ายงบประมาณ	 อาท	ิ ค�าใช�จ�ายในการอบรม/ประชุม/ค�าที่พัก	 กรณีเดินทางไกลทั้งในสถานที่ราชการ
และเอกชน	การทำาขออนุมัติการประชุม	 ยืมเงินทดรองราชการ	ทำาให�สามารถนำาไปประยุกต�ใช�ในการจัดประชุมครั้งต�อไป	 รวมถึง
ป�ญหาของกลุ�มงานอื่นและร�วมกันหาแนวทางแก�ไขป�ญหานั้น	 และได�ทราบทัศนคติ	 ความรู�จากประสบการณ�ตรง	 ประสบการณ�
ทำางาน	การแก�ไขป�ญหาเฉพาะหน�า	การจัดการอารมณ�ของผู�รู�	รวมทั้งคำาแนะนำาท่ีดีสามารถนำาไปปรับใช�กับการปฏิบัติงาน
 องค์คว�มรู�ท่ี	๔	ก�รจัดทำ�ร��งพระร�ชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	:	ทราบความเป�นมาของการ
เร่ิมดำาเนนิการควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล�	การร�างกฎหมายควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล�	ตลอดจนการขบัเคลือ่นร�างพระราชบญัญตัฯิ	
บุคคล	 หน�วยงาน	 เครือข�ายต�างๆที่ให�การสนับสนุนให�ความช�วยเหลือ	 และวิธีการพัฒนากฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�									
เพ่ือนำามาเป�นแนวทางพัฒนากฎหมายในระดับรองอื่นๆ	ต�อไป
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โครงก�รพัฒน�และยกระดับศักยภ�พบุคล�กรต�มสมรรถนะและม�ตรฐ�นท่ีกำ�หนด	

กลุ�มพัฒน�องค์กรและวิช�ก�ร

หลักก�รและเหตุผล
	 พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	มีสาระสำาคัญในการปรับปรุงระบบบริหารข�าราชการพลเรือน	
ให�มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ	สอดคล�องกับภารกิจและการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม�	เพ่ือส�งเสริมให�ข�าราชการพัฒนาและ
แสดงสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน	ได�รับค�าตอบแทนท่ีเป�นระบบ	สอดคล�องกับผลการปฏิบัติงาน	และส�งเสริมให�ข�าราชการ
มีคณุภาพ	คุณธรรม	จรยิธรรม	คุณภาพชวีติ	มีขวญัและกำาลังใจในการปฏบัิตริาชการให�เกดิผลสัมฤทธิต์�อภารกจิของรัฐและประเทศชาต	ิ
การดำาเนินงานของกรมควบคุมโรค	 ส�วนหนึ่งถูกขับเคล่ือนไปโดยตรงต�อกลุ�มเป�าหมายผู�รับบริการ	 คือประชาชน	 อีกส�วนหนึ่ง													
ขับเคล่ือนผ�านกลุ�มเครือข�ายที่ทำางานด�วยกันให�เกิดผลสัมฤทธิ์ข้ึนมา	ท้ังในส�วนกลาง	เขตจังหวัด	และอำาเภอ	การจัดทำาคำาบรรยาย
ลักษณะงานในทุกระดับทั้งในส�วนกลาง	จังหวัด	อำาเภอ	ทำาให�การดำาเนินงานเป�นไปในทิศทางเดียวกัน	คำาบรรยายลักษณะงาน	(Job	
Description)	หมายถงึ	เอกสารแสดงหน�าท่ีความรบัผดิชอบขอบเขตของงานแต�ละตำาแหน�ง	โดยเปรยีบเสมือนป�ายชีท้างในการปฏบัิตงิาน
ของบุคลากรแต�ละตำาแหน�งงานในหน�วยงาน	 ช�วยกำาหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทำางาน	 เป�นเอกสารแสดงถึง
หน�าท่ีความรับผิดชอบของแต�ละบุคคล	ซ่ึงคำาบรรยายลักษณะงาน	(Job	Description)	เป�นเครื่องมือสำาคัญของหน�วยงาน	เพ่ือให�
องค�กรมีความสะดวกในการศึกษางานของแต�ละตำาแหน�งงานให�เกิดความชัดเจนและสอดคล�องกับบทบาทภารกิจ
	 ในป�งบประมาณ	๒๕๕๘	สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	จึงได�จัดทำาโครงการพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะและมาตรฐานที่กำาหนด	 เพ่ือยกระดับศักยภาพของบุคลากรให�สามารถปฏิบัติงานได�อย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองต�อพันธกิจของสำานักงานฯ	 บรรลุจุดมุ�งหมายตามวิสัยทัศน�	 และนโยบายกรมควบคุมโรค	
สอดคล�องกับแนวทางของสำานักงาน	ก.พ.	ท่ีได�กำาหนดมาตรฐานและแนวทางการกำาหนดความรู�ความสามารถ	ทักษะ	และสมรรถนะ
ท่ีจำาเป�นสำาหรับตำาแหน�งข�าราชการพลเรือนสามัญขึ้นไป	และปรับเปลี่ยนระบบการพัฒนาบุคลากรบนพ้ืนฐานของความสามารถเชิง
สมรรถนะต�อไป

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองค�กรตามมาตรฐานท่ีกรมควบคุมโรคกำาหนด
	 ๒.	 เพื่อจัดทำาคำาบรรยายลักษณะงาน	(Job	Description)	ของสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

ก�รดำ�เนินง�น
	 ๑.	 จัดประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงาน	 เพื่อชี้แจงแนวทางพัฒนาสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะตามสายงานให�กับบุคลากรของสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ในวันที่	๑๖	กุมภาพันธ�	๒๕๕๘	
ณ	ห�องประชุมอายุรกิจโกศล	กรมควบคุมโรค	 มีผู�เข�าร�วมประชุมจำานวน	๔๕	ราย	 โดยมีนายแพทย�สมาน	 ฟูตระกูล	 ผู�อำานวยการ
สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	เป�นประธานในการประชุม	
	 ๒.	 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางพัฒนาสมรรถนะตามส�วนที่ขาดและตามสายงาน	 ในหัวข�อประมวลจริยธรรมข�าราชการ
พลเรือนให�กับบุคลากรของสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ครั้งท่ี	๑	ในวันที่	๑๖	มีนาคม	๒๕๕๘	ณ	โรงแรม
ทวินทาวเวอร�	กรุงเทพฯ	มีผู�เข�าร�วมประชุมจำานวน	๖๐	คน	โดยมีนายแพทย�สมาน	ฟูตระกูล	ผู�อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 เป�นประธานในการประชุม	 และได�รับเกียรติจาก	 นางสาวณัฐจริยา	 แสงสว�าง	 นักทรัพยากรบุคคล
ชำานาญการพิเศษ	 นางสาวลักษิกา	 นวลแสง	 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	 จากศูนย�ส�งเสริมจริยธรรม	 สำานักงานคณะกรรมการ
ข�าราชการพลเรอืน	และนายแพทย�รชัต�	วงศ�ตรงัคพนัธ�	รองหัวหน�ากลุ�มคุ�มครองจรยิธรรม	กรมควบคมุโรค	เป�นวทิยากรในการให�ความรู�	
	 ๓.	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาคำาบรรยายลักษณะงาน	 (Job	 Description)	 ระหว�างวันที่	 ๕-๖	กุมภาพันธ�	 ๒๕๕๘													
ณ	โรงแรมโกลเด�นดรากอน	จังหวัดนนทบุรี	มีผู�เข�าร�วมประชุมจำานวน	๔๖	คน	เพื่อจัดทำาคำาบรรยายลักษณะงาน	(Job	Description)	
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โดยมีนายแพทย�สมาน	ฟูตระกูล	ผู�อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	เป�นประธานในการปะชุมและ
ได�รับเกียรติจากนายบญัชา	อาภาศลิป�	นักทรพัยากรบคุคลเช่ียวชาญ	สำานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน	และคณะ	เป�นวิทยากร
ในการให�ความรู�

ผลก�รดำ�เนินง�น
	 ๑.	 บุคลากรของหน�วยงานมีความรู�ความเข�าใจในเร่ือง	 แนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงาน	 และ
สามารถนำามาใช�ในการปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ	
	 ๒.	 บุคลากรของหน�วยงานมีความรู�ความเข�าใจในเรื่อง	ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน	และจรรยาข�าราชการ	และ
สามารถนำามาใช�ในการปฏิบัติงานได�อย�างเหมาะสม
	 ๓.	 บคุลากรของหน�วยงาน	สามารถเขยีนคำาบรรยายลักษณะงาน	(Job	Description)	ของตำาแหน�งงานทีต่วัเองปฏบัิตงิานได�	

ป�ญห�อุปสรรค 
	 บุคลากรบางรายติดภารกิจอื่น	ไม�สามารถเข�าร�วมประชุมได�	ทำาให�ไม�ทราบรายละเอียดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะตามสายงาน	เม่ือประเมินการปฏิบัติงานด�วยตนเองจะไม�มีความเข�าใจ	ต�องสอบถามจากผู�เช่ียวชาญ	

ข�อเสนอแนะ/แนวท�งแก�ไข
	 ๑.	ควรจัดการประชุมช้ีแจงในวันท่ีบุคลากรของหน�วยงานไม�ติดภารกิจอื่น	หรือควรมีการแจ�งโดยทำาเป�นหนังสือให�บุคลากร
ของหน�วยงานทราบวัน	เวลา	สถานที่	ในการประชุมล�วงหน�า	
	 ๒.	 บุคลากรของหน�วยงานยังขาดความรู�เข�าใจในสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงานในบางสมรรถนะ	 ซ่ึงในการ
ใช�โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม	 (DPIS)	 และการประเมินผลการปฏิบัติราชการผ�านระบบออนไลน�	 (PMS	
Online)	ด�วยตนเอง	ควรจัดให�บุคลากรประเมินสมรรถนะด�วยตัวเองว�าปฏิบัติได�ถูกต�องหรือไม�	ก�อนการประเมินจริงด�วยตนเอง	

ส่ิงที่ได�เรียนรู�จ�กโครงก�ร
	 บุคลากรของหน�วยงาน	 มีความรู�เข�าใจในสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงานในบางสมรรถนะ	และสามารถใช�
โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม	 (DPIS)	 และการประเมินผลการปฏิบัติราชการผ�านระบบออนไลน�	 (PMS	
Online)	ด�วยตนเอง

ภ�พก�รประชุมแนวท�งพัฒน�สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะต�มส�ยง�น	

ในวันที่	๑๖	กุมภ�พันธ์	๒๕๕๘	ณ	ห�องประชุมอ�ยุร
กิจโกศล	อ�ค�ร	๑	ชั้น	๒	กรมควบคุมโรค

ภ�พก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อพัฒน�สมรรถนะ
ต�มส�วนที่ข�ดและต�มส�ยง�น	ครั้งท่ี	๑	

ในวันที่	๑๖	มีน�คม	๒๕๕๘	
ณ	โรงแรมทวินท�วเวอร	์กรุงเทพฯ



44

ก�รพัฒน�กฎหม�ยควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์

กลุ�มพัฒน�กฎหม�ย

หลักก�รและเหตุผล
	 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	เป�นป�ญหาสำาคัญที่ส�งผลกระทบต�อคุณภาพชีวิตของประชากร	สังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม	ท้ังนี้	เนื่องจากแอลกอฮอล�เป�นป�จจัยเสี่ยงสำาคัญท่ีก�อให�เกิดภาระโรค	และนำาไปสู�การสูญเสียสุขภาวะของประชากร	
นำาไปสู�การก�ออาชญากรรม	 อุบัติเหตุ	 ความรุนแรงในครอบครัว	 และความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากค�าใช�จ�ายในการบริโภคและ							
ค�ารักษาพยาบาล	 จากสถิติพบว�าการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ในประชากรไทยยังคงมีปริมาณมาก	 และเริ่มมีนักดื่มหน�าใหม�ที่
เป�นกลุ�มเด็กและเยาวชนเพิ่มสูงขึ้น	 แม�ว�าในป�จจุบันจะมีการใช�บังคับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑								
มาอย�างจริงจงัและต�อเน่ือง	 แต�กย็งัไม�สามารถควบคมุการเข�าถงึเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล�ได�เท�าท่ีควร	 ท้ังนี	้ มีสาเหตทุีส่ำาคัญประการหนึง่
อันเนื่องมาจากกฎหมายที่มีอยู�ไม�ครอบคลุมบริบทของการเข�าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล�เท�าที่ควร	 ท้ังการเข�าถึงในมิติด�านสถานที่							
วัน	เวลา	บุคคล	และอิทธิพลที่ครอบงำาเหนือจิตใจ	เช�น	การโฆษณา	เป�นต�น	ประกอบกับสถานการณ�ป�จจุบัน	การตลาดเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล�มีการปรับเปล่ียนอยู�ตลอดเวลา	 ส�งผลให�กฎหมายและอนุบัญญัติท่ีตราขึ้นนั้นอาจไม�สามารถใช�บังคับได�ทันท�วงทีกับ
สถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป	ดังนั้น	จึงต�องจัดทำาโครงการพัฒนากฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	เพื่อแก�ไขปรับปรุงกฎหมาย
ท่ีมีอยู�เดิมให�มีประสิทธิภาพและพัฒนาให�ดียิ่งขึ้น	สามารถนำาไปใช�บังคับได�จริง	เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	สอดคล�อง
กับเจตนารมณ�ที่มุ�งคุ�มครองสุขภาพของประชาชน	 ป�องกันนักดื่มหน�าใหม�	 ตลอดจนลดผลกระทบและความสูญเสียจากเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล�	ต�อไป

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพ่ืออำานวยการให�คณะอนุกรรมการชุดต�างๆ	ได�ดำาเนินการกล่ันกรองและผลิตมาตรการต�างๆ	เสนอให�คณะกรรมการ
ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	กล่ันกรองและนำาเสนอต�อคณะกรรมการนโยบายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�แห�งชาติ	ต�อไป	
	 ๒.	 เพือ่อำานวยการให�คณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	ได�มกีารเสนอนโยบาย	แผนงานและการควบคมุเคร่ืองดืม่
แอลกอฮอล�เกีย่วกบัมาตรการด�านภาษ	ีรวมทัง้มาตรการต�างๆ	ในการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	ต�อคณะกรรมการนโยบายเคร่ืองดืม่
แอลกอฮอล�แห�งชาติ
	 ๓.	 เพ่ืออำานวยการและประสานงานในคณะกรรมการนโยบายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�แห�งชาติ	 ได�มีการกำาหนดนโยบาย
มาตรการต�างๆ	ในการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ต�อรัฐมนตรี
	 ๔.	 เพื่อจัดทำาร�างกฎกระทรวง	ประกาศ	และระเบียบตามมาตราต�างๆ	ท่ีได�บัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 ๕.	 เพ่ือปรับแก�ไขร�างกฎกระทรวง	 ประกาศ	 และระเบียบตามที่คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�หรือคณะ
กรรมการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�แห�งชาติได�พิจารณาให�แก�ไขปรับปรุง

ก�รดำ�เนินง�น
	 ประชุมคณะอนุกรรมการร�างกฎกระทรวง	 ประกาศ	 และระเบียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�							
พ.ศ.	๒๕๕๑	เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของกฎหมายในการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	ดังนี้
	 ๑.	 ประชุมคณะอนุกรรมการร�างกฎกระทรวง	 ประกาศ	 และระเบียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	
พ.ศ.	๒๕๕๑	ครั้งท่ี	 ๕/๒๕๕๗	 วันพุธท่ี	 ๘	 ตุลาคม	๒๕๕๗	ณ	ห�องประชุมสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�							
กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	
	 ๒.	 ประชุมคณะอนุกรรมการร�างและแก�ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล�	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 คร้ังที่	 ๑/๒๕๕๗	 วันที่	 ๔	 ธันวาคม	๒๕๕๗	ณ	ห�องประชุมสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	
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	 ๓.	 ประชุมคณะอนุกรรมการร�างและแก�ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ครั้งท่ี	๑/๒๕๕๘	วันที่	๒๓	มกราคม	๒๕๕๘	ณ	ห�องประชุมสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	
	 ๔.	 ประชุมคณะอนุกรรมการร�างและแก�ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ครั้งท่ี	๒/๒๕๕๘	 วันที่	 ๒๖	 มีนาคม	๒๕๕๘	ณ	ห�องประชุมสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	
	 ๕.	 ประชุมคณะอนุกรรมการร�างและแก�ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ครั้งท่ี	๓/๒๕๕๘	ระหว�างวันที่	๒-๔	พฤษภาคม	๒๕๕๘	ณ	พีชบลอสซั่ม	รีสอร�ท	หาดกะตะ	จังหวัดภูเก็ต
	 ๖.	 ประชุมคณะอนุกรรมการร�างและแก�ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ครั้งท่ี	๔/๒๕๕๘	วันที่	๒๓	มิถุนายน	๒๕๕๘	ณ	ห�องประชุมสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข
	 ๗.	 ประชุมคณะอนุกรรมการร�างและแก�ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ครั้งท่ี	๕/๒๕๕๘	วันที่	๒๔	กรกฎาคม	๒๕๕๘	ณ	ห�องประชุมสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข
	 ๘.	 ประชุมคณะอนุกรรมการร�างและแก�ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ครั้งท่ี	๖/๒๕๕๘	วันที่	๑๗	สิงหาคม	๒๕๕๘	ณ	ห�องประชุมสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข
	 ๙.	 ประชุมคณะอนุกรรมการร�างและแก�ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ครั้งท่ี	๗/๒๕๕๘	วันที่	๒๒	กันยายน	๒๕๕๘	ณ	ห�องประชุมสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข

ร��งกฎหม�ยท่ีผ��นก�รพิจ�รณ�ของอนุกรรมก�รร��งและแก�ไข	 ปรับปรุง	 กฎหม�ยหรืออนุบัญญัติ	 ต�มพระร�ชบัญญัติ															
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑
		 ๑.	 ร�างประกาศสำานักนายกรัฐมนตร	ีเร่ือง	กำาหนดสถานทีห่รอืบรเิวณห�ามขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�รอบสถานศกึษา	พ.ศ.	...
	 ๒.	 ร�างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 (ฉบับท่ี...)	 พ.ศ.	 ...	 (ผ�านการรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน	
เม่ือวันที่	๑๙	มกราคม	๒๕๕๘	ป�จจุบันอยู�ระหว�างการพิจารณาปรับปรุงแก�ไขของคณะอนุกรรมการฯ)

อนุบัญญัติท่ีลงน�มและมีผลใช�บังคับในป�	๒๕๕๘
	 ๑.	 ประกาศคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 เรื่อง	 รูปแบบของข�อความคำาเตือนประกอบภาพสัญลักษณ�
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล�หรือภาพสัญลักษณ�ของบริษัทผู�ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 (มีผลใช�บังคับเม่ือวันที่	 ๒๗	
พฤศจิกายน	๒๕๕๗)
	 ๒.	 ระเบียบคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ว�าด�วยหลักเกณฑ�การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗	(มีผลใช�บังคับเมื่อวันที่	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๗)
	 ๓.	 ประกาศสำานักนายกรฐัมนตร	ี เรือ่ง	กำาหนดเวลาห�ามขายเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๘	 (มผีลใช�บังคบัเมือ่วนัท่ี	
๒๓	มกราคม	๒๕๕๘)
	 ๔.	 ประกาศคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	เร่ือง	หลกัเกณฑ�	วิธกีาร	และเงือ่นไขเกีย่วกบัฉลากของเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๘	(มีผลใช�บังคับเม่ือวันที่	๒๒	เมษายน	๒๕๕๘)
	 ๕.	 ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี	เรื่อง	กำาหนดวันห�ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๘				
(มีผลใช�บังคับเม่ือวันที่	๑๙	กุมภาพันธ�	๒๕๕๘)	
	 ๖.	 ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี	เร่ือง	กำาหนดสถานทีห่รือบริเวณห�ามขายหรอืบรโิภคเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล�บนทางรถไฟ	
พ.ศ.	๒๕๕๘	(มีผลใช�บังคับเม่ือวันที่	๑๙	กุมภาพันธ�	๒๕๕๘)
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	 ๗.	 ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี	 เร่ือง	 ห�ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในพื้นท่ีที่อยู�ในกำากับดูแลและใช�
ประโยชน�ของราชการ	รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๕๘	(มีผลใช�บังคับเม่ือวันที่	๑๙	กุมภาพันธ�	๒๕๕๘)
	 ๘.	 ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี	เรื่อง	กำาหนดสถานที่หรือบริเวณห�ามขายหรือบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ในท�าเรือ
โดยสารสาธารณะ	พ.ศ.	๒๕๕๘	(มีผลใช�บังคับเม่ือวันที่	๑๙	กุมภาพันธ�	๒๕๕๘)	
	 ๙.	 ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี	เรื่อง	กำาหนดสถานที่หรือบริเวณห�ามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�บนทาง	พ.ศ.	๒๕๕๘					
(มีผลใช�บังคับเม่ือวันที่	๑๙	กุมภาพันธ�	๒๕๕๘)	
	 ๑๐.	 ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	กำาหนดสถานที่หรือบริเวณห�ามขายหรือบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ในสถานี
ขนส�ง	พ.ศ.	๒๕๕๘	(มีผลใช�บังคับเม่ือวันที่	๑๙	กุมภาพันธ�	๒๕๕๘)
	 ๑๑.	 ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี	เรื่อง	แต�งตั้งพนักงานเจ�าหน�าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	พ.ศ.	๒๕๕๘	(มีผลใช�บังคับเม่ือวันที่	๖	มีนาคม	๒๕๕๘)

ผลก�รดำ�เนินง�นท่ีบรรลุเป��หม�ย 
	 จากการประชุมคณะอนุกรรมการร�างและแก�ไขปรับปรุงกฎหมาย	 หรืออนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�	มีคณะกรรมการเข�าร�วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งทุกคร้ัง

ป�ญห�อุปสรรค  
	 ไม�มี

ข�อเสนอแนะ 
	 ไม�มี

ส่ิงที่ได�เรียนรู�จ�กโครงก�ร
	 ข�อเท็จจริงและข�อกฎหมายต�างๆ	 ท่ีเกี่ยวข�องกับการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล�	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ได�รับการพิจารณาป�ญหาที่เกิดขึ้น	 เพ่ือเป�นแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย	 และตัดสินการกระทำา			
ความผิดที่เกิดขึ้นในป�จจุบัน	และได�เรียนรู�เกี่ยวกับกฎหมายหลายๆ	ฉบับ	ท่ีเกี่ยวข�องกับพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�						
พ.ศ.	๒๕๕๑	เพ่ือใช�เป�นแนวทางประกอบการออกมาตรการในการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	
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ก�รประชุมรับฟ�งคว�มคิดเห็น
ต�อร��งพระร�ชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล	์(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	....

กลุ�มพัฒน�กฎหม�ย

หลักก�รและเหตุผล	
	 เนื่องจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 เป�นป�ญหาสำาคัญที่ส�งผลกระทบต�อคุณภาพชีวิตของประชากร	 สังคม	 และ
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม	จากสถานการณ�ในป�จจุบันจำาเป�นต�องพัฒนากฎหมายให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	สามารถนำาไปใช�
บังคับได�จริง	 เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 สอดคล�องกับเจตนารมณ�ที่มุ�งคุ�มครองสุขภาพของประชาชน	 ป�องกัน							
นักด่ืมหน�าใหม�	 ตลอดจนลดผลกระทบและความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 จึงได�จัดทำาโครงการประชุมรับฟ�งความคิดเห็น
ต�อร�างพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ....	 เพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน	 (ประชาพิจารณ�)				
ต�อการพิจารณาแก�ไขปรับปรุงและพัฒนากฎหมายท่ีมีอยู�เดิมให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

วัตถุประสงค์
		 เพื่อรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชนและผู�มีส�วนเกี่ยวข�องในการแก�ไข	ปรับปรุง	และพัฒนากฎหมายว�าด�วยการควบคุม
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	

ผลก�รดำ�เนินง�น
	 การจัดประชุมรับฟ�งความคิดเห็นต�อร�างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ....	 ให�แก�	 ผู�แทน				
จากองค�กรภาครัฐที่เกี่ยวข�อง	 ผู�แทนจากองค�กรเอกชน	 เครือข�ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 และผู�ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล�						
มีการกำาหนดตัวชี้วัดความสำาเร็จของการประชุม	 ได�แก�	 รายงานผลการรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชนต�อร�างกฎหมายว�าด�วย															
การควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล�	จำานวน	๑	ฉบับ	

ผลก�รดำ�เนินง�นท่ีบรรลุเกินเป��หม�ย
	 ผู�เข�าร�วมประชุมรับฟ�งและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว�างผู�แทนจากองค�กรภาครัฐ	 องค�กรภาคเอกชน	 เครือข�าย																
ผู�ประกอบการ	และประชาชนทีเ่กีย่วข�องต�อร�างพระราชบญัญติัควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	(ฉบับท่ี	๒)	พ.ศ.	....	เห็นด�วยต�อมาตรการ
ห�ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล�โดยเด็ดขาด	และมาตรการอื่นๆ	ท่ีจะดำาเนินการปรับปรุงแก�ไข	ผ�านตามตัวช้ีวัดที่กำาหนด

ป�ญห�อุปสรรค  
	 ไม�มี

ข�อเสนอแนะ/แนวท�งแก�ไข
	 ไม�มี

ส่ิงที่ได�เรียนรู�จ�กโครงก�ร
	 ได�รบัฟ�งความคิดเห็น	ข�อเสนอแนะจากผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ครบทุกภาคส�วน	 เพื่อนำาผลจากการประชุมมาประกอบการออก
มาตรการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ได�อย�างมปีระสทิธิภาพ
และเป�นท่ียอมรบัของทุกภาคส�วน	เพ่ือให�กฎหมายมีผลใช�บังคับอย�าง
มีประสิทธิภาพ	สอดคล�องกับเจตนารมณ�ของกฎหมายที่มุ�งลดป�ญหา
และผลกระทบที่เกิดจากโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
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ก�รอบรมพัฒน�ศักยภ�พเครือข��ยน�ยตำ�รวจชั้นประทวนและเจ��หน��ท่ีก�รเงิน
ในก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล	์(๔	ภ�ค)

กลุ�มพัฒน�กฎหม�ย

หลักก�รและเหตุผล	
	 สืบเนื่องจากระเบียบกรมควบคุมโรคว�าด�วยหลักเกณฑ�	วิธีการ	และเงื่อนไขการจ�ายเงินสินบนรางวัลและค�าใช�จ�ายในการ
ดำาเนนิงานตามพระราชบัญญติัควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	พ.ศ.	๒๕๕๕	ได�มีผลใช�บังคับเมือ่วนัท่ี	๒๒	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕	
และเพื่อให�เกิดการตื่นตัวในการช�วยกันป�องกันสอดส�องระหว�างเจ�าหน�าที่ของรัฐและประชาชน	 อันถือเป�นกำาลังสำาคัญในการ										
ดำาเนินการตามกฎหมายให�เกดิผลสำาเรจ็ลุล�วงไปด�วยดี	โดยได�มีการตอบแทนในลกัษณะของเงนิสินบนรางวลั	ดังน้ัน	เพ่ือให�เกดิความรู�
ความเข�าใจในหลักเกณฑ�ของกฎหมายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับและเงินสินบนรางวัล	 จึงได�จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข�าย		
นายตำารวจชั้นประทวนและเจ�าหน�าท่ีการเงินในการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	(๔	ภาค)	

วัตถุประสงค์
	 เพ่ือให�นายตำารวจชั้นประทวนและเจ�าหน�าท่ีการเงิน	มีความรู�ความเข�าใจในกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	และ
เรื่องสินบนรางวัล	สามารถนำาไปใช�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ	และจะทำาให�การดำาเนินการแบ�งจ�ายเงินสินบนรางวัลดังกล�าวเป�นไปตาม
ท่ีกฎหมายกำาหนด
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ก�รดำ�เนินง�น 
	 ดำาเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข�าย	 ให�แก�นายตำารวจชั้นประทวนและเจ�าหน�าที่การเงิน	 ในการควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล�	 โดยมีผู�เข�าร�วมประชมุทัง้หมด	๒๒๑	คน	แบ�งออกเป�น	๔	 รุ�น	 ดังน้ี	 รุ�นท่ี	๑	จำานวน	๕๒	คน	 รุ�นท่ี	๒	จำานวน	๔๘	คน																			
รุ�นท่ี	๓	จำานวน	๖๖	คน	และรุ�นที่	๔	จำานวน	๕๕	คน

ผลก�รดำ�เนินง�น
	 การอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข�ายนายตำารวจช้ันประทวนและเจ�าหน�าท่ีการเงิน	 ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�					
มีการกำาหนดตัวชี้วัดความสำาเร็จของการจัดอบรม	 ได�แก�	 ร�อยละ	๘๐	ของผู�เข�ารับการอบรมมีความพึงพอใจต�อการจัดอบรม	และ
รายงานสรุปผลการอบรมพัฒนาศักยภาพ	จำานวน	๑	เรื่อง	โดยในการจัดอบรมแต�ละรุ�นมีผลการดำาเนินการตามตัวชี้วัด	ดังนี้
	 รุ�นที่	 ๑	 ผู�เข�ารับการอบรมมีความพึงพอใจต�อการจัดอบรม	 โดยมีผลการประเมินค�าเฉล่ียร�อยละความพึงพอใจต�อความ
พึงพอใจในภาพรวมต�อการจัดอบรม	คือร�อยละ	๙๑.๘๐	อยู�ในระดับพอใจมาก	(ผ�านตัวชี้วัด)
	 รุ�นที่	 ๒	 ผู�เข�ารับการอบรมมีความพึงพอใจต�อการจัดอบรม	 โดยมีผลการประเมินค�าเฉล่ียร�อยละความพึงพอใจต�อความ
พึงพอใจในภาพรวมต�อการจัดอบรม	คือร�อยละ	๙๑.๖๐	อยู�ในระดับพอใจมาก	(ผ�านตัวชี้วัด)
	 รุ�นที่	 ๓	 ผู�เข�ารับการอบรมมีความพึงพอใจต�อการจัดอบรม	 โดยมีผลการประเมินค�าเฉล่ียร�อยละความพึงพอใจต�อความ
พึงพอใจในภาพรวมต�อการจัดอบรม	คือร�อยละ	๙๒.๖๐	อยู�ในระดับพอใจมาก	(ผ�านตัวชี้วัด)
	 รุ�นที่	 ๔	 ผู�เข�ารับการอบรมมีความพึงพอใจต�อการจัดอบรม	 โดยมีผลการประเมินค�าเฉล่ียร�อยละความพึงพอใจต�อความ
พึงพอใจในภาพรวมต�อการจัดอบรม	คือร�อยละ	๘๗.๒๐	อยู�ในระดับพอใจมาก	(ผ�านตัวชี้วัด)	

ผลก�รดำ�เนินง�นท่ีบรรลุเกินเป��หม�ย   
	 ผู�เข�าร�วมอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข�ายนายตำารวจชั้นประทวนและเจ�าหน�าที่การเงินในการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	
มีความพึงพอใจต�อการจัดอบรม	ผ�านตามตัวช้ีวัดที่กำาหนด

ป�ญห�อุปสรรค	
	 ไม�มี

ข�อเสนอแนะ/แนวท�งแก�ไข	
	 ควรจัดอบรมให�ครบทุกภาคส�วนท่ีเกี่ยวข�อง	 และให�ความรู�แก�ประชาชนทั่วไปได�รับทราบข�อกฎหมาย	พร�อมทั้งรณรงค�	
เผยแพร�ข�าวสารทางส่ือประชาสมัพนัธ�ต�างๆ	และจดัชดุปฏบิตังิานด�านนีโ้ดยเฉพาะ	เพ่ือให�เจ�าหน�าทีใ่ช�บงัคบักฎหมายอย�างจริงจงั

ส่ิงที่ได�เรียนรู�จ�กโครงก�ร
	 นายตำารวจชั้นประทวน	และเจ�าหน�าที่การเงิน	มีความรู�ความเข�าใจกฎหมายและสามารถนำาไปใช�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ	
และจะทำาให�การดำาเนินการในการแบ�งจ�ายเงินสินบนรางวัลดังกล�าวเป�นไปตามท่ีกฎหมายกำาหนด
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ก�รประชุมวิช�ก�รเรื่องกฎหม�ยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	(๑๐	ภ�ค)

กลุ�มพัฒน�กฎหม�ย

หลักก�รและเหตุผล	
	 พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ�เพื่อมุ�งลดป�ญหาและผลกระทบที่เกิด
จากโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 ท้ังด�านสุขภาพ	ครอบครัว	อุบัติเหตุ	และอาชญากรรม	โดยพระราชบัญญัติดังกล�าว			
ได�วางมาตรการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ไว�หลายมาตรการ	 อาทิ	 มาตรการควบคุมสถานที่จำาหน�ายและบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล�	มาตรการควบคุมวันจำาหน�ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	มาตรการควบคุมลักษณะและวิธีการจำาหน�ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	
มาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	
	 ท้ังนี้	หลังจากท่ีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	มีผลใช�บังคับตั้งแต�วันที	่๑๔	กุมภาพันธ�	พ.ศ.	
๒๕๕๑	สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ซ่ึงเป�นหน�วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบพระราชบัญญัติดังกล�าว	ได�มี
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกฎหมายให�แก�พนักงานเจ�าหน�าที่อย�างต�อเนื่อง	 อย�างไรก็ตามในป�จจุบันได�มีการออกอนุบัญญัติ
ใหม�กำาหนดสถานที่ห�ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�เพิ่มเติม	ดังนั้น	สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	
จึงได�จัดทำาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�และอนุบัญญัติที่ออกมาใหม�	 ให�แก�พนักงาน
เจ�าหน�าท่ี	เพื่อให�พนักงานเจ�าหน�าที่มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับกฎหมายอย�างถูกต�อง	สามารถนำาไปใช�บังคับได�อย�างมีประสิทธิภาพ	
สอดคล�องกับเจตนารมณ�ของกฎหมายที่มุ�งลดป�ญหาและผลกระทบที่เกิดจากโทษและพิษภัยของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�

วัตถุประสงค ์
	 เพื่อให�พนักงานเจ�าหน�าที่	มีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	และอนุบัญญัติท่ีออกมาใหม�

ก�รดำ�เนินง�น	
	 ดำาเนินการจัดการประชุมวิชาการเรื่องกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	โดยมีผู�เข�าร�วมประชุมทั้งหมด	๑,๒๔๕	คน	
แบ�งออกเป�น	๑๐	รุ�น

ผลก�รดำ�เนินง�น
	 ในการประชุมวิชาการเรื่องกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	 มีการกำาหนดตัวช้ีวัดความสำาเร็จ	 ได�แก�	 ร�อยละ	๘๐	
ของกลุ�มเป�าหมายมีความพึงพอใจต�อการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�และอนุบัญญัติที่ออก
มาใหม�	โดยแต�ละรุ�นมีผลการดำาเนินการตามตัวชี้วัด	ดังนี้
	 รุ�นที่	๑	 ผู�เข�าร�วมประชุมจำานวน	๑๐๐	คน
	 	 	 	 ผลการประเมินค�าเฉล่ียร�อยละความพึงพอใจต�อความพึงพอใจในภาพรวมต�อการจัดประชุม	 คือร�อยละ	๘๖	
พอใจมากที่สุด	(ผ�านเกณฑ�ตัวชี้วัด)
	 รุ�นที่	๒	 ผู�เข�าร�วมประชุมจำานวน	๑๕๖	คน	
	 	 	 	 ผลการประเมินค�าเฉล่ียร�อยละความพึงพอใจต�อความพึงพอใจในภาพรวมต�อการจัดประชุมคือร�อยละ	๘๒.๒	
พอใจมาก	(ผ�านเกณฑ�ตัวชี้วัด)
	 รุ�นที่	๓	 ผู�เข�าร�วมประชุมจำานวน	๑๓๒	คน	
	 	 	 	 ผลการประเมินค�าเฉล่ียร�อยละความพึงพอใจต�อความพึงพอใจในภาพรวมต�อการจัดประชุมคือร�อยละ	๘๗.๒	
พอใจมากที่สุด	(ผ�านเกณฑ�ตัวชี้วัด)
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	 รุ�นที่	๔	 ผู�เข�าร�วมประชุมจำานวน	๑๓๓	คน	
	 	 	 	 ผลการประเมินค�าเฉล่ียร�อยละความพึงพอใจต�อความพึงพอใจในภาพรวมต�อการจัดประชุมคือร�อยละ	๘๖							
พอใจมากที่สุด	(ผ�านเกณฑ�ตัวชี้วัด)
	 รุ�นที่	๕	 ผู�เข�าร�วมประชุมจำานวน	๑๓๖	คน
	 	 	 	 	ผลการประเมินค�าเฉล่ียร�อยละความพึงพอใจต�อความพึงพอใจในภาพรวมต�อการจัดประชุมคือร�อยละ	๘๕.๔	
พอใจมากที่สุด	(ผ�านเกณฑ�ตัวชี้วัด)
	 รุ�นที่	๖	 ผู�เข�าร�วมประชุมจำานวน	๑๖๒	คน	
	 	 	 	 ผลการประเมินค�าเฉล่ียร�อยละความพึงพอใจต�อความพึงพอใจในภาพรวมต�อการจัดประชุมคือร�อยละ	๘๑.๖	
พอใจมาก	(ผ�านเกณฑ�ตัวชี้วัด)
	 รุ�นที่	๗	 ผู�เข�าร�วมประชุมจำานวน	๑๕๕	คน	
	 	 	 	 ผลการประเมินค�าเฉล่ียร�อยละความพึงพอใจต�อความพึงพอใจในภาพรวมต�อการจัดประชุมคือร�อยละ	๘๘					
พอใจมากที่สุด	(ผ�านเกณฑ�ตัวชี้วัด)
	 รุ�นที่	๘	 ผู�เข�าร�วมประชุมจำานวน	๑๒๘	คน
	 	 	 	 ผลการประเมินค�าเฉล่ียร�อยละความพึงพอใจต�อความพึงพอใจในภาพรวมต�อการจัดประชุมคือร�อยละ	๘๗							
พอใจมากที่สุด	(ผ�านเกณฑ�ตัวชี้วัด)
	 รุ�นที่	๙	 ผู�เข�าร�วมประชุมจำานวน	๘๔	คน	
	 	 	 	 ผลการประเมินค�าเฉล่ียร�อยละความพึงพอใจต�อความพึงพอใจในภาพรวมต�อการจัดประชุมคือร�อยละ	๘๗.๘	
พอใจมากที่สุด	(ผ�านเกณฑ�ตัวชี้วัด)
	 รุ�นที่	๑๐	ผู�เข�าร�วมประชุมจำานวน	๕๙	คน
	 	 	 	 ผลการประเมินค�าเฉล่ียร�อยละความพึงพอใจต�อความพึงพอใจในภาพรวมต�อการจัดประชุมคือร�อยละ	๘๔																				
พอใจมาก	(ผ�านเกณฑ�ตัวชี้วัด)

ผลก�รดำ�เนินง�นท่ีบรรลุเกินเป��หม�ย 
	 ผู�เข�ารับการประชุมวิชาการเรื่องกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	 มีความพึงพอใจต�อการจัดประชุม	 ผ�านตาม										
ตัวชี้วัดที่กำาหนด

ป�ญห�อุปสรรค 
	 ไม�มี

ข�อเสนอแนะ/แนวท�งแก�ไข 
	 ๑.	 ควรสอบถามป�ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของผู�ปฏิบัติ	 เพ่ือจะได�ออกกฎหมายให�ครอบคลุมเป�นไปตาม
เจตนารมณ�ในการก�อตั้งกฎหมายและป�องกันการโต�แย�งจากผู�กระทำาผิด	 และควรประชาสัมพันธ�ให�ผู�ประกอบการที่เกี่ยวข�องและ
ประชาชนท่ัวไป	 มีความรู�เรื่องกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 การห�ามจำาหน�าย	 ห�ามดื่ม	 บทกำาหนดโทษ	 โดยเฉพาะวัด								
และโรงเรียนในต�างจังหวัด	มักจะมีการจัดงานเลี้ยงเป�นประจำา
	 ๒.	เสนอให�มีการประชุมย�อยเพ่ือให�ผู�ปฏิบัติสายตรวจ	รองสารวัตร	ได�รับความรู�ในเรื่องหลักและความเข�าใจในการทำางาน
เม่ือต�องไปปฏิบัติ
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	 ๓.	 ควรจัดทำาคู�มือเกี่ยวกับความผิดฐานโฆษณาแยกออกมาโดยเฉพาะ	 พร�อมกับระบุภาพสัญลักษณ�ของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�ว�าภาพไหนผิด	หรือวิธีปฏิบัติในการจับกุมเรื่องการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	ว�าข�อเท็จจริงเช�นใด	เป�นหลักฐานหรือ
เข�าองค�ประกอบอื่นในความผิดเรื่องการโฆษณาแล�วและสามารถจับกุมได�
	 ๔.	ควรสร�างเครือข�ายและให�ความรู�แก�ประชาชนทั่วไป	โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาต�างๆ	ให�เห็นโทษและ
พิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	และประชาสัมพันธ�ให�ความรู�เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ให�ทราบทั่วกัน	
และจัดชุดเฉพาะกิจออกสืบสวนปราบปรามจับกุม	
 
ส่ิงที่ได�เรียนรู�จ�กโครงก�ร
	 ผู�เข�าร�วมการประชมุ	 ได�แก�	 ตำารวจ	 เจ�าหน�าท่ีจากสำานักงานสาธารณสุขจงัหวดั	 เจ�าหน�าท่ีจากสำานักงานป�องกนัควบคุมโรค										
ซ่ึงเป�นหน�วยงานหลักในการดำาเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 มีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�และอนุบัญญัติที่ออกมาใหม�	เพ่ือที่จะได�นำาความรู�ดังกล�าวไปดำาเนินการให�ถูกต�องตรงตามเจตนารมณ�
ของกฎหมาย
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ประชุมเชิงปฏิบัติก�รจัดทำ�แนวท�งก�รดำ�เนินง�นควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร�วมกับสถ�นศึกษ�

กลุ�มเฝ��ระวังและบังคับใช�กฎหม�ย
หลักก�รและเหตุผล	
	 การประชุมเชิงปฏบิติัการจดัทำาแนวทางการดำาเนนิงานควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�ร�วมกบัสถานศกึษา	เป�นการดำาเนนิงาน
เพื่อจัดทำาแนวทางการดำาเนินงานควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�บริเวณรอบสถานศึกษา	และช้ีแจงแนวทางการดำาเนินงานดังกล�าวให�
กับสถานศึกษาและหน�วยงานภาคีเครือข�ายท่ีเกี่ยวข�องในการดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อจัดทำาแนวทางการดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ร�วมกับสถานศึกษา
	 ๒.	 เพื่อสนับสนุนงานใช�บังคับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในระดับพื้นที่เชิงรุก	ให�มีความเข�มแข็งต�อเน่ืองและ
เป�นรูปธรรมชัดเจน
	 ๓.	 เพื่อประสานความร�วมมือกับภาคีเครือข�ายในประเทศในการดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

ก�รดำ�เนินง�น
	 ๑.	 แต�งต้ังคณะทำางานจัดทำาแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�รอบสถานศึกษา
	 ๒.	 ประชุมจัดทำาแนวทางการดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�รอบสถานศึกษา
	 ๓.	 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�รอบสถานศึกษา
	 ๔.	 ออกตรวจร�วมกับสถานศึกษาและหน�วยงานภาคีเครือข�ายที่เกี่ยวข�อง

ผลก�รดำ�เนินง�น
	 ๑.	 มีแนวทางการดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ร�วมกับสถานศึกษา
	 ๒.	 มกีารช้ีแจงแนวทางการดำาเนินงานควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล�รอบสถานศกึษาให�กบัหน�วยงานทีเ่กีย่วข�อง	จำานวน	๔๒๙	คน
	 ๓.	 ออกตรวจร�วมกับสถานศึกษาและหน�วยงานภาคีเครือข�ายที่เกี่ยวข�อง	 จำานวน	 ๒๖	 แห�ง	 และได�ตรวจสอบ																	
สถานประกอบการ		จำานวน	๒๒๗	ราย	พบความผิด	จำานวน	๕๘	ราย

แผนภูมิที่	๗	 ก�รดำ�เนินคดีรอบสถ�นศึกษ�	จำ�นวน	๕๘	ร�ย

หม�ยเหตุ	:	ผู�กระทำาความผิด	๑	ราย	อาจพบการกระทำาความผิดได�มากกว�า	๑	มาตรา
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ป�จจัยคว�มสำ�เร็จ
	 การได�รับความร�วมมือจากสถานศึกษาและหน�วยงานภาคีเครือข�ายท่ีเกี่ยวข�อง

ป�ญห�อุปสรรค
	 พนักงานเจ�าหน�าท่ี	ขาดความรู�ความเข�าใจ	ขาดความมั่นใจและทักษะในการใช�บังคับกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�

ข�อเสนอแนะ/แนวท�งแก�ไข
	 ควรให�ความรู�และสร�างความเข�าใจเก่ียวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	และฝ�กทักษะในการใช�บังคับกฎหมาย
ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�อย�างต�อเนื่อง

ส่ิงที่ได�เรียนรู�จ�กโครงก�ร
	 แนวทางในการทำางานร�วมกันระหว�างหน�วยงานต�างๆ	การแบ�งบทบาทหน�าท่ี	และการแสวงหาความร�วมมือในการควบคุม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�รอบสถานศึกษา



55

ง�นรับเรื่องร�องเรียน	เฝ��ระวัง	และบังคับใช�กฎหม�ย

กลุ�มเฝ��ระวังและบังคับใช�กฎหม�ย
วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อรับเรื่องร�องเรียนเกี่ยวกับการกระทำาความผิดตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 โดยให�ประชาชน													
มีส�วนร�วมในการแจ�งข�อมูลการกระทำาความผิดตามกฎหมายด�วยวิธีการร�องเรียนผ�านช�องทางต�างๆ	
	 ๒.	 เพือ่ประชาสัมพันธ�	เฝ�าระวงัและบงัคบัใช�กฎหมายควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล�ในพ้ืนทีต่�างๆ	และบรเิวณรอบสถานศกึษา
	 ๓.	 เพื่อให�เกิดการบังคับใช�กฎหมายอย�างมีประสิทธิภาพ

ก�รดำ�เนินง�น
	 ๑.	 รับเร่ืองร�องเรียนเกี่ยวกับการกระทำาความผิดตามกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�
	 ๒.	 เฝ�าระวังการกระทำาความผิดตามกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�
	 ๓.	 บังคับใช�กฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�

ผลก�รดำ�เนินง�น
 ๑.	ก�รรับเรื่องร�องเรียนก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ย	ผ��นศูนย์รับเรื่องร�องเรียนบุหรี่และสุร�
	 	 การรับเรือ่งร�องเรยีนการกระทำาผิดกฎหมายควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล�	เป�นการเป�ดช�องทางการส่ือสารกบัประชาชน	
ให�สอบถามและแจ�งเร่ืองร�องเรียนเกี่ยวกับบุหรี่และสุราผ�านศูนย�รับเร่ืองร�องเรียนบุหรี่และสุรา	 มีวัตถุประสงค�เพ่ือรับข�อมูลนำาเข�า
เป�นฐานข�อมูลการเฝ�าระวังการกระทำาผิดกฎหมาย	 มุ�งเน�นให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการแจ�งเบาะแสการกระทำาผิด	 เพ่ือการแก�ไข
และการบริหารจัดการป�ญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในพื้นที่อย�างมีส�วนร�วม	 มีผลการดำาเนินงานระหว�างวันที่	 ๑	 ตุลาคม	๒๕๕๗	 -													
๓๐	กันยายน	๒๕๕๘	ดังนี้

ช�องท�งก�รติดต�อ จำ�นวน

๑.	ศูนย�รับเร่ืองร�องเรียนบุหรี่และสุรา
	 ๑.๑	 เร่ืองสอบถามและเรื่องอื่นๆ
	 ๑.๒	 ร�องเรียนทาง	Call	Center	โทร.	๐๒-๕๙๐-๓๓๔๒
	 ๑.๓	 เร่ืองร�องเรียนทางเว็บไซต�สำานักงานคณะกรรมการ
	 	 ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	www.thaiantialcohol.com
	 ๑.๔	 เร่ืองร�องเรียนจากช�องทางอื่นๆ	เช�น	จดหมาย	โทรสาร	เป�นต�น

๓,๘๙๖	(เฉล่ีย	๓๒๕	เรื่อง/เดือน)
๓,๕๕๑	เรื่อง
๒๒๐	เรื่อง
๑๐๓	เรื่อง

๒๒	เรื่อง

๒.	เร่ืองร�องเรียนของทีมเฝ�าระวังการละเมิดกฎหมายทางสื่อต�างๆ ๙๗	เรื่อง

รวม ๓,๙๙๓	เรื่อง
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 ๒.	 เฝ��ระวังกฎหม�ยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ข�อมูลก�รเฝ��ระวังก�รละเมิดกฎหม�ยท�งส่ือ

	ส่ือประเภท จำ�นวน ค��เฉลี่ย

หนังสือพิมพ� ๒,๙๒๐	ฉบับ ๕๖	ฉบับ/สัปดาห�

นิตยสาร ๑,๘๒๐	เล�ม ๓๕	เล�ม/สัปดาห�

เว็บไซต� ๗,๓๐๐	เว็บไซต� ๒๐	เว็บไซต�/วัน

จัดทำ�ข�อมูลโดย	:	ศูนย�รับเร่ืองร�องเรียนบุหรี่และสุรา

แผนภมูทิี	่๘	 ข�อมูลก�รรับเรื่องร�องเรียนกรณีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 ๓.	บังคับใช�กฎหม�ยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ข�อมูลก�รรับเรื่องร�องเรียนบุหรี่และสุร�	จำ�แนกร�ยพ้ืนที่

พื้นท่ี รวม ร�อยละ

กรุงเทพมหานคร ๒๕๖ ๕๘

ปริมณฑล ๔๙ ๑๑

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔๕ ๑๐

ภาคเหนือ ๓๖ ๘

ภาคกลาง ๓๒ ๗

ภาคใต� ๑๓ ๔

ภาคตะวันออก ๑๑ ๒

รวม ๔๔๒ ๑๐๐

จัดทำ�ข�อมูลโดย	: ศูนย�รับเร่ืองร�องเรียนบุหรี่และสุรา
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ผลก�รดำ�เนินง�นท่ัวประเทศ
	 เฝ�าระวังฯ	ตรวจเตือน	ตรวจสอบ	ประชาสัมพันธ�กฎหมาย	จำานวน	๔,๕๘๗	ราย
	 กล�าวโทษ	ดำาเนินคดี	จำานวน	๑,๒๒๒	ราย

ผลก�รดำ�เนินง�นในกรุงเทพมห�นครและปริมณฑล
	 เฝ�าระวังฯ	ตรวจเตือน	ตรวจสอบ	ประชาสัมพันธ�กฎหมาย	จำานวน	๙๑๔	ราย
	 กล�าวโทษ	ดำาเนินคดี	จำานวน	๙๒	ราย

ผลก�รดำ�เนินง�นในส�วนภูมิภ�ค
	 เฝ�าระวังฯ	ตรวจเตือน	ตรวจสอบ	ประชาสัมพันธ�กฎหมาย	จำานวน	๓,๖๗๓	ราย
	 กล�าวโทษ	ดำาเนินคดี	จำานวน	๑,๑๓๐	ราย
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ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเกี่ยวกับกฎหม�ยควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	
ให�แก�บุคล�กรในกระบวนก�รยุติธรรม

กลุ�มคดีพิเศษ
หลักก�รและเหตุผล 
	 พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ�เพื่อมุ�งลดป�ญหาและผลกระทบที่เกิด
จากโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 ท้ังด�านสุขภาพ	ครอบครัว	อุบัติเหตุ	และอาชญากรรม	โดยพระราชบัญญัติดังกล�าว			
ได�วางมาตรการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ไว�หลายมาตรการ	 อาทิ	 มาตรการควบคุมสถานที่จำาหน�ายและบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล�	มาตรการควบคุมวันจำาหน�ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	มาตรการควบคุมลักษณะและวิธีการจำาหน�ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	
มาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 ท้ังนี้	หลังจากที่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	มีผลใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี	๑๔	กุมภาพันธ�	๒๕๕๑	
สำานักงานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	 ซ่ึงเป�นหน�วยงานหลกัทีเ่ป�นผู�ดูแลรับผิดชอบพระราชบัญญติัดังกล�าว	 ได�มีการจัด
ประชุมชี้แจงกฎหมายให�แก�พนักงานเจ�าหน�าท่ี	 ผู�ประกอบการ	ประชาชน	 ตลอดจนมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพให�แก�พนักงาน
สอบสวน	 รวมถึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ให�แก�บุคลากร																					
ในกระบวนการยติุธรรม	ได�แก�	ผู�พพิากษา	พนกังานอยัการ	และพนกังานสอบสวน	อย�างไรกต็าม	ผลจากการใช�บงัคบักฎหมายทีผ่�านมา
พบว�าบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม	 ยังคงขาดความรู�ความเข�าใจในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑					
ส�งผลให�มีการใช�การตีความกฎหมายที่ขัดกับเจตนารมณ�ของพระราชบัญญัติฯ	และเกิดผลกระทบต�อการดำาเนินคด	ีดังนั้น	สำานักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	จึงได�จัดทำาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
ให�แก�บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมขึ้น	 เพื่อให�การใช�บังคับกฎหมายเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ	 สอดคล�องกับเจตนารมณ�ของ
กฎหมายที่มุ�งลดป�ญหาและผลกระทบที่เกิดจากโทษและพิษภัยของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ต�อไป

วัตถุประสงค์
	 เพ่ือให�บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม	ได�แก�	พนักงานสอบสวน	พนักงานอัยการ	และผู�พิพากษา	มีความรู�ความเข�าใจ
ในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑

ผลก�รดำ�เนินง�น
	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 ให�แก�บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม	 ได�แก�	
พนกังานสอบสวน	พนกังานอยัการ	และผู�พพิากษา	รวมทัง้ส้ินจำานวน	๑๙๙	คน	ตัวชีวั้ดความสำาเรจ็ของการจดัประชมุ	ได�แก�	ร�อยละ	
๘๐	ของกลุ�มเป�าหมายมีความพึงพอใจต�อการจัดอบรม	โดยแบ�งการอบรม	๔	รุ�น	ดังนี้
	 รุ�นที่	๑	วันที่	๒๖	กุมภาพันธ�	๒๕๕๘	มีผู�เข�ารับการอบรมจำานวน	๓๗	คน	ผลการอบรมพบว�า	ร�อยละ	๘๗.๔๘	มีความ				
พึงพอใจต�อการจัดอบรม	โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด	ร�อยละ	๓๔.๙๑	และมีความพึงพอใจในระดับมาก	ร�อยละ	๕๒.๕๖							
ตามลำาดับ	(ผ�านตัวชี้วัด)
	 รุ�นที่	๒	วันที่	๖	มีนาคม	๒๕๕๘	มีผู�เข�ารับการอบรมจำานวน	๗๘	คน	ผลการอบรมพบว�า	ร�อยละ	๙๒.๕๔	มีความพึงพอใจ
ต�อการจัดอบรม	โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด	ร�อยละ	๓๘.๗๘	และมีความพึงพอใจในระดับมาก	ร�อยละ	๕๕.๗๖	ตามลำาดับ	
(ผ�านตัวชี้วัด)
	 รุ�นที	่๓	วันที	่๑๑	มีนาคม	๒๕๕๘	มีผู�เข�ารับการอบรมจำานวน	๔๘	คน	ผลการอบรมพบว�า	ร�อยละ	๙๑.๓๘	มีความพงึพอใจ							
ต�อการจัดอบรม	โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด	ร�อยละ	๓๘.๒๑	และมีความพึงพอใจในระดับมาก	ร�อยละ	๕๓.๑๗	ตามลำาดับ	
(ผ�านตัวชี้วัด)
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	 รุ�นที่	๔	วันที่	๑๙	มีนาคม	๒๕๕๘	มีผู�เข�ารับการอบรมจำานวน	๓๖	คน	ผลการอบรมพบว�า	ร�อยละ	๙๒.๕๒	มีความพงึพอใจ
ต�อการจัดอบรม	โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด	ร�อยละ	๓๒.๐๐	และมีความพึงพอใจในระดับมาก	ร�อยละ	๖๐.๕๒	ตามลำาดับ	
(ผ�านตัวชี้วัด)

ผลก�รดำ�เนินง�นท่ีบรรลุเกินเป��หม�ย 
	 ผู�เข�ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ให�แก�บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม					
มีความพึงพอใจต�อการจัดอบรมเกินกว�าร�อยละ	๘๐	 เนื่องจากวิทยากรมีความรู�	 ความสามารถและเชี่ยวชาญ	 ซ่ึงบรรลุเป�าหมาย						
ตัวชี้วัดของโครงการ

ป�ญห�อุปสรรค	
	 ไม�มี

ข�อเสนอแนะ
	 ๑.	 ควรมีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงประกาศสำานักนายกรัฐมนตรีท่ีออกมาใหม�	 รวมไปถึงวิธีการขั้นตอนในการใช�บังคับ
กฎหมาย	และป�ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ
	 ๒.	 ควรมีการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�กฎหมายทางสื่อต�างๆ	ให�ประชาชน	บุคคลท่ัวไปได�รับทราบกฎหมายมากกว�าน้ี
	 ๓.	 ควรมีการยกตัวอย�างกรณีศึกษาของการดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 ๔.	 ควรเพ่ิมระยะเวลาการจัดประชุม	ไม�น�อยกว�า	๒	วัน
	 ๕.	 ควรมีการจัดประชุมในระดับย�อยเพ่ือให�ครอบคลุมผู�ปฏิบัติทุกระดับ	เช�น	แบ�งตามลำาดับภาค	๑-๙	

ส่ิงที่ได�เรียนรู�จ�กโครงก�ร
	 บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม	 ได�แก�	 พนักงานสอบสวน	พนักงานอัยการ	 และผู�พิพากษา	 มีความรู�ความเข�าใจใน										
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	และสามารถใช�บังคับกฎหมายเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ	สอดคล�องกับ
เจตนารมณ�ของกฎหมายที่มุ�งลดป�ญหาและผลกระทบที่เกิดจากโทษและพิษภัยของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ต�อไป

 รุ�นท่ี	๑	วันที่	๒๖	กุมภ�พันธ์	๒๕๕๘	ณ	โรงแรม	คุ�มภูคำ�	จ.เชียงใหม�
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	 รุ�นท่ี	๒	วันที่	๖	มีน�คม	๒๕๕๘	ณ	โรงแรม	ทีเค	พ�เลซ	กรุงเทพมห�นคร

	 รุ�นที่	๓	วันที่	๑๑	มีน�คม	๒๕๕๘	ณ	โรงแรม	เซนท�ร�ขอนแก�น	จ.ขอนแก�น

 รุ�นท่ี	๔	วันที่	๑๙	มีน�คม	๒๕๕๘	ณ	โรงแรม	หรรษ�	เจบี	จ.สงขล�
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ก�รอบรมพัฒน�ศักยภ�พเครือข��ยทห�รทุกเหล��ทัพ	ในก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กลุ�มคดีพิเศษ
หลักก�รและเหตุผล
	 พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ�เพื่อมุ�งลดป�ญหาและผลกระทบที่เกิด
จากโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 ท้ังด�านสุขภาพ	ครอบครัว	อุบัติเหตุ	และอาชญากรรม	โดยพระราชบัญญัติดังกล�าว			
ได�วางมาตรการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ไว�หลายมาตรการ	 อาทิ	 มาตรการควบคุมสถานที่จำาหน�ายและบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล�	มาตรการควบคุมวันจำาหน�ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	มาตรการควบคุมลักษณะและวิธีการจำาหน�ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	
มาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ท้ังนี	้หลังจากท่ีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	มีผล
ใช�บงัคบั	ต้ังแต�วนัที	่๑๔	กมุภาพนัธ�	๒๕๕๑		
	 ป�จจุบันได�มีการออกประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี	 เร่ือง	 แต�งต้ังพนักงานเจ�าหน�าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	พ.ศ.	๒๕๕๗	แต�งตั้งทหารทุกเหล�าทัพเป�นพนักงานเจ�าหน�าที่	 ดังนั้น	 เพ่ือให�พนักงาน								
เจ�าหน�าท่ีดงักล�าวมคีวามรู�ความเข�าใจในพระราชบัญญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	สามารถนำาไปปฏบัิตไิด�อย�างถกูต�อง	
จึงได�จัดทำาโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข�ายทหารทุกเหล�าทัพในการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	เพื่อให�ความรู�แก�พนักงาน
เจ�าหน�าที่	 ทำาให�การใช�บังคับกฎหมายเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 สอดคล�องกับเจตนารมณ�ของกฎหมายที่มุ�งลด
ป�ญหาและผลกระทบที่เกิดจากโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

วัตถุประสงค ์
	 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข�ายทหารทุกเหล�าทัพในการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�

ผลก�รดำ�เนินง�น 
	 ดำาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ให�แก�บุคลากรทหารทุกเหล�าทัพ	ได�แก�	
กองบัญชาการทหารสูงสุด	 กองทัพบก	 กองทัพอากาศ	 กองทัพเรือ	 และเจ�าหน�าที่จากสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล�	รวมทั้งสิ้น	จำานวน	๘๓	คน	โดยแบ�งออกเป�น	๒	รุ�น	ตัวชี้วัดความสำาเร็จของการดำาเนินงาน	ได�แก�	ร�อยละ	๘๐	ของกลุ�ม
เป�าหมายมีความพึงพอใจต�อการจัดอบรม	ผลการดำาเนินงานมีดังนี้	
	 รุ�นที่	๑	ผู�เข�ารับการอบรม	จำานวน	๕๓	คน	มีความรู�และความเข�าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	ผ�าน
เกณฑ�ที่กำาหนด	คิดเป�นร�อยละ	๙๔.๔๐	และมีความพึงพอใจต�อการจัดอบรม	คิดเป�นร�อยละ	๘๖.๐๕
	 รุ�นที่	๒	ผู�เข�ารับการอบรม	จำานวน	๓๐	คน	มีความรู�และความเข�าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	ผ�าน
เกณฑ�ที่กำาหนด	คิดเป�นร�อยละ	๘๑.๐๗	และมีความพึงพอใจต�อการจัดอบรม	คิดเป�นร�อยละ	๘๗.๖๔

ผลก�รดำ�เนินง�นท่ีบรรลุเกินเป��หม�ย 
	 ผู�เข�ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข�ายทหารในการใช�บังคับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	มีความพึงพอใจ
ต�อการจัดอบรมเกินกว�าร�อยละ	 ๘๐	 เนื่องจากวิทยากรมีความรู�	 ความสามารถ	 และเชี่ยวชาญในด�านกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล�

ป�ญห�อุปสรรค 
	 ไม�มี
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ข�อเสนอแนะ 
	 ๑.	 ควรจัดให�มีการอบรมอย�างต�อเน่ือง
	 ๒.	 ควรมีการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ข�อกฎหมายทางสื่อต�างๆ	ให�ประชาชนได�รับทราบมากกว�านี้
	 ๓.	 ต�องการให�มีการจัดอบรมให�กับหน�วยงานต�นสังกัด	หรือเจ�าหน�าที่ที่สามารถปฏิบัติงานได�แท�จริง	ไม�ใช�ตัวแทน
	 ๔.	 หากพบป�ญหาในการปฏิบัติงาน	ควรนำาเสนอปรับปรุงแก�ไข	เพ่ือให�การทำางานมีประสิทธิภาพ
	 ๕.	 ควรเพ่ิมระยะเวลาการอบรมจาก	๓	วัน	เป�น	๕	วัน
	 ๖.	 ควรเพิ่มระยะเวลาการฝ�กปฏิบัติในสถานการณ�จริง	เพื่อจะได�ทราบป�ญหา	การแก�ไขสถานการณ�เบื้องต�นในการทำางาน
	 ๗.	 ควรมีบุคลากร	 เครื่องมือ	 และงบประมาณที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	 โดยมีการบูรณาการร�วมกับทุกภาคส�วน												
เพ่ือให�ตระหนักถึงภัยจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�

ส่ิงที่ได�เรียนรู�จ�กโครงก�ร
	 เครือข�ายทหาร	ได�รับการฝ�กอบรมตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	เพื่อทบทวนและเพิ่มพูน
ความรู�และทักษะในการปฏิบัติงานต�อไป

ภ�พประกอบก�รอบรม
	 รุ�นที่	๑	วันที่	๑๕–๑๗	มกร�คม	พ.ศ.	๒๕๕๘		ณ	โรงแรม	ทีเค	พ�เลซ	กรุงเทพมห�นคร

 รุ�นท่ี	๒	วันที่	๑๘–๒๐	มกร�คม	พ.ศ.	๒๕๕๘		ณ	โรงแรม	ทีเค	พ�เลซ	กรุงเทพมห�นคร



63

กิจกรรมรณรงค์วันงดด่ืมสุร�แห�งช�ต	ิประจำ�ป�	๒๕๕๘

กลุ�มภ�คีเครือข��ยและสื่อส�รส�ธ�รณะ
หลักก�รและเหตุผล 
	 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่	๘	กรกฎาคม	๒๕๕๑	กำาหนดให�วันเข�าพรรษาของทุกป�เป�น	“วันงดดื่มสุราแห�งชาติ”	
โดยถือโอกาสวันสำาคัญทางศาสนาเป�นการส�งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามด�วยการลด	 ละ	 เลิก	 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 เพื่อ
เป�นการชักชวนให�เยาวชนและประชาชนทั่วไปได�เพ่ิมโอกาสทำาความดีด�วยการงดเหล�าเข�าพรรษา	 โดยในป�	 ๒๕๕๘	 ได�จัดกิจกรรม									
ภายใต�แนวคิด“รวมพลังคนไทยหัวใจไร�แอลกอฮอล�”เพื่อรณรงค�เผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนทราบถึงกฎหมายควบคุม								
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	กฎหมายทีเ่กีย่วข�อง	และปฏบิตัติามกฎหมายได�อย�างถกูต�อง	รวมถงึโทษ	พิษภยั	ผลกระทบที่เกิดจากการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	และวิธีการ	ลด	ละ	เลิก	การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพ่ือรณรงค�เผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให�เยาวชนและประชาชนทั่วไปทราบถึงกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข�อง	รวมถึงโทษ	พิษภัย	ผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 ๒.	 เพื่อสร�างทัศนคติที่ดีในการงดดื่มสุราให�แก�เยาวชนและประชาชนท่ัวไป
	 ๓.	 เพื่อส�งเสริมให�สถาบันครอบครัวและสังคมมีความเข�มแข็ง
	 ๔.	 เพื่อให�เยาวชน	และประชาชนท่ัวไป	เข�าถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ�	เพ่ือนำาไปสู�การ	ลด	ละ	เลิก	การบริโภคเครื่อง
ด่ืมแอลกอฮอล�

ก�รดำ�เนินง�น
	 นายกรัฐมนตรี	(พลเอกประยุทธ�	จันทร�โอชา)	ได�มอบคำาขวัญวันงดดื่มสุราแห�งชาติ	ประจำาป�	๒๕๕๘	ดังน้ี	“พัฒน�เย�วชน
และทรัพย�กรมนุษย์	ต�องหยุดเป�นท�สสุร�”	พร�อมทั้งอนุญาตให�สลักนามบนโล�ประกาศเกียรติคุณ	ตลอดจนได�ขอความร�วมมือ
กับหน�วยงานที่เกี่ยวข�องจัดกิจกรรมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช�วงเข�าพรรษา	และจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห�งชาติในช�วง													
เข�าพรรษาของทุกป�	 โดยให�มีการประชาสัมพันธ�คำาขวัญวันงดดื่มสุราแห�งชาติ	 ประจำาป�	 ๒๕๕๘	 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง																
แห�งประเทศไทย	กรมประชาสัมพันธ�	ทางโทรทัศน�	ส่ือสิ่งพิมพ�	social	network	ฯลฯ
	 สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 ได�จัดกิจกรรมแถลงข�าววันงดดื่มสุราแห�งชาติ	 ประจำาป�	 ๒๕๕๘	
ในวันที่	๒๒	กรกฎาคม	๒๕๕๘	ณ	ห�องแถลงข�าวตึกนารีสโมสร	ทำาเนียบรัฐบาล	โดยรองนายกรัฐมนตรี	(นายยงยุทธ	ยุทธวงศ�)	เป�น
ประธานในการแถลงข�าว	 พร�อมด�วย	 พระศรีสมโพธิ	 ผู�ช�วยเจ�าอาวาสวัดปากนำ้าภาษีเจริญ	 ผู�แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย�															
ผู�ปฏิบัติหน�าที่สมเด็จพระสังฆราช	รัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข	(ศาสตราจารย�รัชตะ	รัชตะนาวิน)	รักษาราชการแทนปลัด
กระทรวงสาธารณสุข	(นายอำานวย	กาจีนะ)	อธิบดีกรมควบคุมโรค	(นายโสภณ	เมฆธน)	ผู�แทนสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน	(นายอเนก	รัตน�ป�ยะภาภรณ�)	ท่ีปรึกษาด�านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน	(นายเอนก	รัตน�ป�ยะภากรณ�)	และผู�จัดการ
สำานักงานเครือข�ายองค�กรงดเหล�า	(นายธีระ	วัชรปราณี)	พร�อมทั้งได�มอบโล�ประกาศเกียรติคุณแก�บุคคล/องค�กร	ท่ีดำาเนินการดีเด�น
ด�านการป�องกันควบคุมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	จำานวน	๓๙	รางวัล
	 ในวันเดียวกันได�จัดกิจกรรมรณรงค�วันงดดื่มสุราแห�งชาติ	 ประจำาป�	 ๒๕๕๘	 ภายใต�แนวคิด“รวมพลังคนไทยหัวใจ															
ไร�แอลกอฮอล�”	ณ	ห�างสรรพสินค�าเดอะมอลล�	งามวงศ�วาน	โดยศาสตราจารย�รัชตะ	รัชตะนาวิน	รัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข	
เป�นประธาน	 ภายในงานมีการเสวนาในหัวข�อ	 “รวมพลังคนไทย	 หัวใจไร�แอลกอฮอล�”	 โดยผู�อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการ
ควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล�	ร�วมกบัศลิป�นดารา	(เต๋า	สมชาย	เขม็กลัด)	และผู�อำานวยการสำานักงานเครอืข�ายองค�กรงดเหล�า	ตลอดจน



64

การเทศนาธรรมโดยพระอาจารย�วรวัฒน�	 พระวิยากร	 จากทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่	 ท้ังนี	้ ได�เชิญหน�วยงานภาคีเครือข�ายที่เก่ียวข�อง	
ร�วมจัดบูธให�ความรู�เกี่ยวกับกฎหมาย	 โทษ	 พิษ	 ภัย	 และผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	 และการแสดงจาก
เยาวชนเครือข�าย

ผลก�รดำ�เนินง�น
	 ๑.	จากการสำารวจความคิดเห็นของผู�เข�าร�วมกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห�งชาต	ิ๒๕๕๘	พบว�า	ร�อยละ	๗๙.๙๐	เห็นด�วยกับ
การจดักจิกรรมรณรงค�งดดืม่สรุาในช�วงเข�าพรรษาอย�างต�อเนือ่ง	ร�อยละ	๗๒	ต�องการเลิกดืม่ในช�วงเข�าพรรษา	ร�อยละ	๘๐.๔๐	ทราบว�า
มีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	และร�อยละ	๙๗	รับรู�รับทราบถึงข�าวสารด�านกฎหมายและโทษ	พิษ	ภัย
จากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�
	 ๒.	 การรณรงค�งดดื่มสุราในช�วงเข�าพรรษาเป�นการดำาเนินงานร�วมกับภาคีเครือข�ายที่เกี่ยวข�องให�ประชาชนร�วมลงนาม
ปฏญิาณตนงดดืม่สุราทำาความดีถวายในหลวง	ช�วงเข�าพรรษาตลอดระยะเวลา	๓	เดือน	โดยมีจำานวนผู�ลงนาม	จำานวน	๑๘๕,๒๔๖	ราย
 
ผลก�รดำ�เนินง�นท่ีบรรลุเกินเป��หม�ย 
	 การเผยแพร�ประชาสัมพันธ�คำาขวัญวันงดดื่มสุราแห�งชาติ	โดยนายกรัฐมนตรีให�ความสำาคัญและประกาศผ�านทางรายการ
คืนความสุขให�คนในชาติ	ส่ือมวลชนให�ความร�วมมือในการเผยแพร�ผ�านช�องทางต�างๆ	ทำาให�มีการรับรู�ได�ในวงกว�าง

ป�จจัยคว�มสำ�เร็จ
	 ได�รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข�ายในการนำาเสนอข�าวสาร	การคัดเลือกบุคคลและองค�กร	เพ่ือมอบโล�ประกาศเกียรติคุณ	
ตลอดจนการประสานงานในการกระจายสมุดลงนามปฏิญาณตนงดเหล�าเข�าพรรษา	ทำาความดีถวายในหลวง

ป�ญห�อุปสรรค
	 ๑.	ระยะเวลาในการดำาเนินงานและประสานงานมีจำากัด	เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ให�เหมาะสมกับประธานเป�ดงาน
	 ๒.	การพิจารณาคัดเลือกบุคคล/องค�กรเพื่อเข�ารับโล�ประกาศเกียรติคุณ	มีการปรับเปล่ียนเกณฑ�ตามที่คณะกรรมการเสนอ	
ทำาให�ระยะเวลาในการพิจารณาคัดเลือกกระชั้นชิด
	 ๓.	บางพื้นที่ได�รับสมุดลงนามฯ	ล�าช�า	ใกล�ถึงช�วงเข�าพรรษา	ทำาให�ประชาสัมพันธ�หรือเตรียมกิจกรรมไม�ทันเวลาและการ	
กระจายสมุดลงนามในพื้นท่ีไม�ทั่วถึง

ข�อเสนอแนะ/แนวท�งแก�ไข
	 ๑.	ประสานหน�วยงานท่ีเกี่ยวข�องอย�างต�อเนื่อง	 เพ่ือกำาหนดวันและเวลาของประธานเป�ดงาน	และเตรียมแผนสำารองใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
	 ๒.	 จัดทำาเกณฑ�การพิจารณาคัดเลือกบุคคล/องค�กรเพ่ือเข�ารับโล�ประกาศเกียรติคุณ	และตรวจสอบข�อมูลการคัดเลือก
บุคคล/องค�กร	ก�อนที่จะเสนอเพ่ือให�คณะกรรมการพิจารณาในขั้นตอนสุดท�าย
	 ๓.	ส�วนกลางควรเผยแพร�ประชาสัมพันธ�เนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรู�กฎหมาย	ฯลฯ	ผ�านช�องทางส่ือต�างๆ	โดยเฉพาะสื่อ
ออนไลน�	เช�น	E-Book	นอกจากนั้น	ควรจัดทำาโครงการสถานประกอบการท่ีให�ความร�วมมือปฏิบัติตามกฎหมายแอลกอฮอล�	เพ่ือจัด
เวทีมอบรางวัลจากส�วนกลาง	สร�างกระแสให�ผู�ประกอบการตื่นตัว	ตระหนัก	และให�ความร�วมมือกับหน�วยงานของรัฐ
	 ๔.	ขอความร�วมมือจากภาคีเครือข�ายเพื่อหาแนวทางและเพิ่มช�องทางการกระจายสมุดลงนามให�เข�าถึงประชาชนมากข้ึน
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ส่ิงที่ได�เรียนรู�จ�กโครงก�ร
	 การเพ่ิมช�องทางประชาสัมพันธ�	 โดยมีการประกาศคำาขวัญและประชาสัมพันธ�การจัดกิจกรรมรณรงค�	 วันงดดื่มสุรา										
แห�งชาติ	๒๕๕๘	ผ�านทางสำานักโฆษก	สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	 การบูรณาการความร�วมมือกับภาคีเครือข�ายทั้งภาครัฐและ
เอกชน	การเข�าถึงส่ือมวลชน	โดยสื่อมวลชนจะให�ความสำาคัญกับประธานเป�ดกิจกรรม	ทำาให�มีการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารให�ประชาชน
รับรู�มากข้ึน

ภ�พกิจกรรมก�รแถลงข��ววันงดด่ืมสุร�แห�งช�ต	ิประจำ�ป�	๒๕๕๘
วันที่	๒๒	กรกฎ�คม	๒๕๕๘	ณ	ห�องแถลงข��ว	ตึกน�รีสโมสร	ทำ�เนียบรัฐบ�ล
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ภ�พกิจกรรมรณรงค์วันงดด่ืมสุร�แห�งช�ต	ิประจำ�ป�	๒๕๕๘	
ภ�ยใต�แนวคิด“รวมพลังคนไทยหัวใจไร�แอลกอฮอล์”

วันที่	๒๒	กรกฎ�คม	๒๕๕๘	ณ	ห��งสรรพสินค��เดอะมอลล์	ง�มวงศ์ว�น
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ก�รประชุมคณะกรรมก�รคว�มร�วมมือเครือข��ยระดับกระทรวงส�ธ�รณสุข
เพื่อสนับสนุนก�รป�องกัน	ควบคุมโรคและภัยสุขภ�พจ�กเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์

กลุ�มภ�คีเครือข��ยและสื่อส�รส�ธ�รณะ
หลักก�รและเหตุผล 
	 กระทรวงสาธารณสุข	 ได�กำาหนดยุทธศาสตร�พัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย	 ในการลดความชุกของผู�บริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�ในประชากรอายุ	 ๑๕-๑๙	ป�	 หน�วยงานต�างๆ	 ภายในกระทรวงสาธารณสุขเป�นแกนหลักในการดูแลสุขภาพในระดับ
ประเทศ	โดยแต�ละกรมมีบทบาทหน�าท่ีและภารกจิทีส่อดคล�องและสามารถเช่ือมโยงการทำางานร�วมกนัได�	ถอืเป�นอกีหนึง่ความร�วมมือ			
ท่ีสำาคัญในการดำาเนินงานด�านการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 จึงได�แต�งตั้งคณะกรรมการความร�วมมือเครือข�ายระดับกระทรวง
สาธารณสุข	 เพ่ือสนับสนุนการป�องกัน	 ควบคุมโรค	 และภัยสุขภาพจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาความร�วมมือ					
จากภาคีเครือข�ายทุกภาคส�วนท่ีเกี่ยวข�องในกระทรวงสาธารณสุขให�มีประสิทธิภาพและเป�นที่ยอมรับ
 
วัตถุประสงค์
	 เพื่อให�เกิดความร�วมมือกับภาคีเครือข�ายในระดับกระทรวงสาธารณสุข	 ในการดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�		
ท่ีมีประสิทธิผล

ก�รดำ�เนินง�น
	 จัดการประชุมคณะกรรมการความร�วมมือเครือข�ายระดับกระทรวงสาธารณสุข	 เพื่อสนับสนุนการป�องกัน	 ควบคุมโรค
และภยัสุขภาพจากเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล�	กลุ�มเป�าหมายคอื	ผู�แทนจากหน�วยงานภายในกระทรวงสาธารณสขุ	ประกอบด�วย	กรมการแพทย�	
กรมสุขภาพจิต	กรมอนามัย	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กรมวิทยาศาสตร�การแพทย�	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	และ
กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก	 ตามคำาส่ังกระทรวงสาธารณสุข	 ท่ี	 ๒๔๕/๒๕๕๘	 ลงวันที่	 ๑๒	 กุมภาพันธ�	
พ.ศ.	๒๕๕๘	โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป�นประธาน	และกรมควบคุมโรค	(สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�)	
เป�นเลขานุการ	โดยได�ดำาเนินการประชุมร�วมกัน	๓	ครั้ง	ดังนี้

	 ครั้งท่ี	๑/๒๕๕๘	วันที่	๒	เมษ�ยน	๒๕๕๘	ณ	ห�องประชุมสำ�นักง�นคณะกรรมก�รควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
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	 ครั้งท่ี	๒/๒๕๕๘	วันที่	๒๔	สิงห�คม	๒๕๕๘	ณ	ห�องประชุมประเมินจันทวิมล	อ�ค�ร	๑	ชั้น	๑	กรมควบคุมโรค

	 ครั้งท่ี	๓/๒๕๕๘	วันที่	๑๘	กันย�ยน	๒๕๕๘	ณ	ห�องประชุม	๒	อ�ค�ร	๑	ชั้น	๒	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข

ผลก�รดำ�เนินง�น
	 พัฒนาความร�วมมือเครือข�ายภายในกระทรวงสาธารณสุข	เพ่ือขับเคลื่อนการดำาเนินงานการป�องกัน	ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	ท้ังในมิติการพัฒนาและใช�บังคับกฎหมาย	มิติการพัฒนาภาคีเครือข�ายและส่ือสารสาธารณะ	และ
ด�านการบำาบัดรักษาผู�ที่มีป�ญหาเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	ซ่ึงมีผลการดำาเนินงาน	ดังนี้
	 ๑.	 ประสานความร�วมมือกับกรมต�างๆ	 ภายในกระทรวงสาธารณสุข	 เพ่ือสร�างเครือข�ายในการป�องกันและควบคุมการ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	ผ�านหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเครือข�ายฯ	ดังนี้	
	 	 -	 หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร	สำาหรับผู�สัมผัสอาหารและผู�ประกอบกิจการด�านอาหาร	ของกรมอนามัย	
	 	 -	 แผนการจัดการเรียนรู�กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน	อย.น�อย	ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
	 	 -	 หลักสูตรอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู�บ�าน	ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	
	 ๒.	 ทบทวนบทบาทภารกิจของกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก	และองค�ความรู�ที่เกี่ยวข�อง	ได�แก�	
สมุนไพรบำาบัดรักษาผู�ป�วยติดสุรา	เช�น	รางจืด	โลดทะนงแดง	การใช�สมาธิบำาบัดในการรักษาผู�ป�วย
	 ๓.	 ศึกษาการดูแลรักษาป�ญหาจากการใช�สารเสพติด	 (Recommendations	 for	 the	 clinical	management	 and	
treatment	of	substance-related	disorder)	เพ่ือปรับใช�ในการบำาบัดรักษาผู�ป�วยติดสุรา

ป�จจัยคว�มสำ�เร็จ
	 ได�รับความร�วมมือจากเครือข�ายหน�วยงานระดับกรมต�างๆ	 ภายในกระทรวงสาธารณสุข	 ท้ังด�านการประสานข�อมูล										
และข�อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ	ทำาให�การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพ
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ป�ญห�อุปสรรค
	 ๑.	 การประสานงาน	 และการรวบรวมข�อมูลเพ่ือกำาหนดแนวทางการดำาเนินงานร�วมกันของเครือข�ายภายในกระทรวง
สาธารณสุข	ไม�เป�นไปตามแผนการดำาเนินงานที่กำาหนด
	 ๒.	 คณะกรรมการฯ	ไม�สามารถเข�าร�วมประชุมได�ตามที่กำาหนด	เน่ืองจากติดภารกิจ

ข�อเสนอแนะ/แนวท�งแก�ไข
	 ๑.	 วางแผนการประสานงานและมีการติดตามอย�างสมำ่าเสมอ	
	 ๒.	 ติดต�อประสานงานเบ้ืองต�นเพื่อวางแผนในการพิจารณาช�วงเวลาจัดประชุมที่เหมาะสมกับกลุ�มเป�าหมาย
	 ๓.	 บูรณาการแนวทางการดำาเนินงานร�วมกันของเครือข�ายภายในกระทรวงสาธารณสุข	นำาเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพ่ือสั่งการให�เป�นนโยบายกระทรวงสาธารณสุขต�อไป

ส่ิงที่ได�เรียนรู�จ�กก�รดำ�เนินง�น
	 การดำาเนินงานประสานความร�วมมือกับเครือข�ายจากกรมต�างๆภายในกระทรวงสาธารณสุข	 ควรมีลักษณะที่เท�าเทียมกัน
ต�องศึกษาถึงบทบาทหน�าท่ี	และภารกิจของหน�วยงานท่ีเกี่ยวข�องในการดำาเนินงานเพื่อจัดการป�ญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	
โดยไม�เป�นการเพิ่มภาระให�แก�เครือข�าย	เป�นการสร�างความตระหนักถึงบทบาทหน�าท่ีที่เครือข�ายต�องดำาเนินการในกรอบของบทบาท
ภารกิจที่กำาหนดไว�
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ก�รช้ีแจงกรอบแนวท�งก�รดำ�เนินง�นต�มข�อตกลงคว�มร�วมมือฯ
เพื่อปรับปรุงให�สอดคล�องกับบริบทก�รทำ�ง�นของเครือข��ย

กลุ�มภ�คีเครือข��ยและสื่อส�รส�ธ�รณะ
หลักก�รและเหตุผล
	 สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 กรมควบคุมโรค	 ได�ดำาเนินกิจกรรมบันทึกข�อตกลงความร�วมมือ			
จดัสถานทีร่าชการและสวนสาธารณะท่ีอยู�ในกำากบัดแูลปลอดเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล�ตามกฎหมาย	โดยได�รับความร�วมมอืจากหน�วยงาน
และภาคส�วนที่เกี่ยวข�อง	 ได�แก�	 หน�วยงานราชการ	 ๒๐	 กระทรวง	 ๗	 สำานักบริหารกลาง	 กรุงเทพมหานคร	 ผู�แทน	 ๕	 ศาสนา																		
กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล�าทัพ	ผู�ว�าราชการจังหวัด	๗๖	จังหวัด	กรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น	สมาคมองค�การบริหาร
ส�วนจงัหวดัแห�งประเทศไทย	สมาคมองค�การบริหารส�วนตำาบลแห�งประเทศไทย	สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย	และสมาคม
กำานันผู�ใหญ�บ�านแห�งประเทศไทย	โดยมีจุดมุ�งหมายเพื่อให�สถานที่ราชการและสวนสาธารณะปลอดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	และเพ่ือ
ให�การดำาเนินงานบรรลุวตัถปุระสงค�	จงึมกีารชีแ้จงกรอบแนวทางการดำาเนินงานตามข�อตกลงความร�วมมอืฯ	เพ่ือปรับปรงุให�สอดคล�อง
กับบริบทการทำางานของเครือข�าย	แลกเปลี่ยนประสบการณ�การดำาเนินงาน	วิเคราะห�	ทบทวนป�ญหา	และร�วมจัดทำากรอบแนวคิด			
การดำาเนินงาน	ตลอดจนวางแผนการดำาเนินงานด�านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในอนาคต

วัตถุประสงค์
	 เพ่ือช้ีแจงกรอบแนวทางการดำาเนินงานตามข�อตกลงความร�วมมือการจัดสถานที่ราชการและสวนสาธารณะท่ีอยู�ในกำากับ
ดูแลปลอดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	แลกเปลี่ยนประสบการณ�การดำาเนินงาน	และปรับปรุงการดำาเนินการตามข�อตกลงความร�วมมือฯ	
ให�สอดคล�องกับบริบทการทำางานของเครือข�าย	

ก�รดำ�เนินง�น
	 ช้ีแจงกรอบแนวทางการดำาเนนิงานตามข�อตกลงความร�วมมือฯ	เพือ่ปรบัปรุงให�สอดคล�องกบับริบทการทำางานของเครือข�าย
แลกเปล่ียนประสบการณ�การดำาเนินงาน	วิเคราะห�	ทบทวนป�ญหา	และร�วมจัดทำากรอบแนวคิดการดำาเนินงานตลอดจนวางแผนการ
ดำาเนินงานด�านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	จำานวน	๒	ครั้ง	โดยมีผู�เข�าร�วมประชุมจำานวน	๓๑๗	คน	ดังนี้
	 หน�วยงานส�วนกลาง	ได�แก�	หน�วยงานราชการ	๒๐	กระทรวง	๗	สำานักบริหารกลาง	และกรุงเทพมหานคร	องค�การบริหาร
ส�วนท�องถิ่น	ผู�แทน	๕	ศาสนา	กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล�าทัพ
	 หน�วยงานส�วนภูมิภาค	 ได�แก�	 ผู�ว�าราชการจังหวัดหรือผู�แทน	นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดหรือผู�แทน	องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่นหรือผู�แทน

ผลก�รดำ�เนินง�น
	 สรปุแนวทางการดำาเนินงานตามข�อตกลงความร�วมมอืฯ	ท่ีสอดคล�องกบับรบิทการทำางานของเครือข�ายภาคส�วนต�างๆ	ดังน้ี
	 ๑.	 การสนบัสนนุขององค�กร	มีการผลกัดนัข�อตกลงความร�วมมอืฯ	ให�เป�นวาระจงัหวดัเพือ่ให�การดำาเนินงานเข�มแขง็มากข้ึน	
และมีการแจ�งเวียนหนังสือให�หน�วยงานในสังกัดรับทราบ
	 ๒.	 การติดต�อสื่อสาร	 มีการออกระเบียบคำาส่ังเกี่ยวกับการห�ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	และกำาหนดบทลงโทษ	รวมถึง
กำาชับร�านสะดวกซ้ือภายในหน�วยงานราชการให�ขายตามวัน	เวลา	ท่ีกฎหมายกำาหนด
	 ๓.	 การมีส�วนร�วมของผู�ปฏิบัติงาน	 ดำาเนินงานโดยใช�ภาคประชาชนขับเคล่ือน	 การต้ังคณะทำางานโดยเทศบาลและ											
ภาคส�วนต�างๆ	เช�น	สรรพสามิต	NGO	ร�วมออกตรวจเตือน	ประชาสัมพันธ�	และมีการอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�ในสถานท่ีราชการ	ให�แก�ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ในหน�วยงาน
	 ๔.	 กิจกรรม	ลด	ละ	 เลิกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 การขับเคลื่อนงานด�านควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ผ�านคณะสงฆ�	 เช�น	
กิจกรรมหมู�บ�านศีล	๕	และการรณรงค�งดเหล�าเข�าพรรษา	เมาไม�ขับ	งานศพปลอดเหล�า 
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ป�จจัยคว�มสำ�เร็จ
	 ๑.	 ผู�บริหารให�ความสำาคัญ	ผลักดันให�เกิดการดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในพ้ืนที่
	 ๒.	 หน�วยงานมีผู�รับผิดชอบงานด�านควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	ทำาให�เกิดการขับเคลื่อนไปด�วยดี

ป�ญห�อุปสรรค
	 ๑.	กลุ�มเป�าหมายมีความหลากหลายทำาให�ยากต�อการประสานงาน
	 ๒.	ผู�รบัผดิชอบงานด�านการควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล�มกีารปรับเปลีย่นบ�อย	ทำาให�การดำาเนินงานขาดความต�อเนือ่ง

ข�อเสนอแนะ/แนวท�งแก�ไข
	 ๑.	 วางแผนการประสานงานและติดตามการดำาเนินงานของเครือข�ายเป�นระยะ
	 ๒.	 ประสานความร�วมมือ	โดยมุ�งเน�นหน�วยงานที่รับผิดชอบด�านการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�มากกว�าตัวบุคคล

ส่ิงที่ได�เรียนรู�จ�กโครงก�ร
	 ความร�วมมือของเครือข�ายในการดำาเนินงานรณรงค�	ประชาสัมพันธ�	 และเฝ�าระวังการกระทำาผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�	เพ่ือให�สถานที่ราชการและสวนสาธารณะปลอดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ตามกฎหมาย
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ก�รประชุมวิช�ก�ร	เรื่อง	กฎหม�ยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำ�หรับภ�คีเครือข��ย

กลุ�มภ�คีเครือข��ยและสื่อส�รส�ธ�รณะ
หลักก�รและเหตุผล
	 ในป�	๒๕๕๘	ท่ีผ�านมา	กระทรวงสาธารณสุข	กรมควบคุมโรค	โดยสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
ได�ผลักดันอนุบัญญัติภายใต�พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ให�มีผลใช�บังคับ	จำานวน	๑๑	ฉบับ	ซ่ึงข�อมูลดังกล�าวมีความ
จำาเป�นอย�างยิ่งท่ีจะต�องดำาเนินการประชาสัมพันธ�ให�ผู�ที่เกี่ยวข�องรับทราบ	 เพื่อประกอบการดำาเนินงานและปฏิบัติตามข�อบังคับ									
ได�อย�างถูกต�อง	จึงดำาเนินการจัดประชุมทางวิชาการ	เร่ือง	กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�สำาหรับภาคีเครือข�าย	โดยแบ�งออก
เป�น	๒	กลุ�ม	ได�แก�	กลุ�มที	่๑	พนกังานปกครองส�วนท�องถิน่	ประกอบด�วย	ผู�แทนกำานัน	ผู�ใหญ�บ�าน	และ	สาธารณสุขอำาเภอ	กลุ�มที	่๒	
ภาคเีครอืข�ายทีด่ำาเนินงานด�านการควบคมุและประชาสมัพนัธ�เครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	 และ	 ผู�ประกอบการร�านอาหาร	 โรงแรม	 โดยการ
ประชุมเป�นอีกช�องทางหนึ่งให�รับทราบและได�มีโอกาสซักถามเพื่อความเข�าใจที่ถูกต�องตรงกัน

วัตถุประสงค์
	 เพ่ือให�ความรู�เกี่ยวกับอนุบัญญัติที่มีผลใช�บังคับเพิ่มเติม	ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	
ให�แก�	ภาคีเครือข�าย	ประชาชนท่ัวไป	และผู�ประกอบการ

ก�รดำ�เนินง�น
	 ๑.	 การจัดประชุมทางวิชาการ	เร่ือง	กฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�สำาหรับภาคีเครือข�าย	ได�แก�	พนักงานปกครอง
ส�วนท�องถิ่น	(กำานัน	ผู�ใหญ�บ�าน)	และ	สาธารณสุขอำาเภอ
	 ๒.	 การจัดประชุมทางวิชาการ	 เรื่อง	 กฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�สำาหรับภาคีเครือข�าย	 ได�แก�	 สำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด	 สำานักงานป�องกันควบคุมโรคที่	 ๑-๑๒	 สำานักงานเครือข�ายองค�กรงดเหล�า	 และเครือข�ายภาคประชาชน																						
ผู�แทนสมาคมผู�ประกอบการร�านอาหาร	ผู�แทนสมาคมผู�ประกอบการโรงแรม	ผู�แทนภาคีเครือข�ายพระสงฆ�กลุ�มเพื่อชีวิตดีงาม	

ผลก�รดำ�เนินง�น
	 มีผู�เข�าร�วมประชุม	 จำานวน	๑,๖๒๔	 คน	 ซ่ึงมากกว�าเป�าหมายท่ีตั้งไว�	 จากการวัดผลโดยใช�แบบทดสอบหลังการประชุม
กลุ�มเป�าหมายทั้ง	๒	กลุ�ม	มีความรู�เก่ียวกับกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ก�อนเข�าร�วมการประชุม	คิดเป�นร�อยละ	๙๐	และ
ไม�มีความรู�ก�อนเข�าร�วมการประชุม	คิดเป�นร�อยละ	๑๐
	 ข�อมูลการสำารวจพื้นที่จากผู�แทนสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	ผู�รับผิดชอบงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	และผู�แทน
จากกลุ�มงานคุ�มครองผู�บริโภค	พบว�า	 ในจังหวัดมีการจัดการป�ญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 ร�อยละ	๑๐๐	 โดยดำาเนินการ											
ดังน้ี	มีคำาส่ัง/ประกาศ/นโยบายของหน�วยงาน	ผู�นำาของจงัหวดัเป�นแบบอย�างในการไม�ดืม่เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล�	การจดักจิกรรมรณรงค�
เพ่ือแสดงผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	ให�เป�นวาระในการประชุมจังหวัด/ประชุมกรรมการ/อนุกรรมการที่เกี่ยวข�อง	
มีกิจกรรมเฝ�าระวังควบคุมการละเมิดกฎหมาย/ออกตรวจจับในระดับพื้นที่/ภายในจังหวัด	 พัฒนาเป�นตัวชี้วัดระดับจังหวัด/พื้นท่ี				
จัดประชุมวิชาการ	 เวทีวิชาการ	 การศึกษาวิจัย	 การประชาสัมพันธ�ผ�านช�องทางสื่อต�างๆ	อาทิ	หนังสือพิมพ�/โทรทัศน�/วิทยุ/เว็ปไซต�								
จดัประชมุพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ�าหน�าที่ในการควบคุมบังคับใช�กฎหมาย	มีระบบการจัดการข�อมูลสารสนเทศ	Backbone	และ
มีบุคคล/ครอบครัว/ชุมชน/สถาบันการศึกษา/หน�วยงานต�นแบบในการดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
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 ครั้งท่ี	๑	วันที่	๑๑-๑๒	พฤษภ�คม	๒๕๕๘	ณ	โรงแรมริชมอนด์	จังหวัดนนทบุรี

	

	 ครั้งท่ี	๒		วันที่	๑๔–๑๕		พฤษภ�คม	๒๕๕๘		ณ	โรงแรมบ�งแสนเฮอริเทจ	จังหวัดชลบุรี

	 ครั้งท่ี	๓	วันที่	๒๐-๒๑	พฤษภ�คม	๒๕๕๘		ณ	โรงแรมเคพ�ร์ค	จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี

	 ครั้งท่ี	๔		วันที่	๒๒-๒๓	พฤษภ�คม	๒๕๕๘		ณ	โรงแรมบุรีศรีภ	ูจังหวัดสงขล�

ภ�พก�รประชุมวิช�ก�ร	เรื่อง	กฎหม�ยควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์สำ�หรับภ�คีเครือข��ย
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	 ครั้งท่ี	๕		วันที่	๒๖	พฤษภ�คม	๒๕๕๘		ณ	โรงแรมโลตัส	ป�งสวนแก�ว	จังหวัดเชียงใหม�

	 ครั้งท่ี	๖		วันที่	๒๘	พฤษภ�คม	๒๕๕๘		ณ	โรงแรมเดอะพ�ร์ค	จังหวัดพิษณุโลก

	 ครั้งที่	๗		วันที่	๒	มิถุน�ยน	๒๕๕๘		ณ	โรงแรมเซ็นท�ร�	จังหวัดขอนแก�น

	
	 ครั้งที่	๘		วันที่	๔	มิถุน�ยน	๒๕๕๘		ณ	โรงแรมเอวัน	จังหวัดนครร�ชสีม�

	
	 ครั้งที่	๙		วันที่	๙	มิถุน�ยน	๒๕๕๘		ณ	โรงแรมส�มพร�น	ริเวอร์ไซด์	จังหวัดนครปฐม
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	 ข�อมูลการสำารวจพื้นที่จากเครือข�ายสถานประกอบการ/ผู�ประกอบการ/ร�านค�า/ผู�จำาหน�าย	 พบว�าร�อยละ	๘๔.๖๒	 เคย			
รับทราบประกาศ/กฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 ผ�านช�องทางการรณรงค�/สื่อสารประชาสัมพันธ�	 แผ�นพับ	 ใบปลิว																								
ร�อยละ	๗๘.๗๐	เคยเข�าร�วมกิจกรรมรณรงค�ลด	ละ	เลิกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	ร�อยละ	๗๐.๔๑	เคยเข�าร�วมอบรมมาตรการสนับสนุน
การควบคุมบังคับใช�กฎหมายฯ	 และร�อยละ	 ๕๗.๙๙	 ในหน�วยงานมีพนักงานที่ได�รับป�ญหา/มีป�ญหาที่มาจากการดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล�
	 ข�อมูลการสำารวจพื้นที่จากกลุ�มผู�แทนกำานัน/ผู�ใหญ�บ�าน	 พบว�าร�อยละ	 ๙๐.๕๒	 ของพื้นที่ในปกครอง	 มีการควบคุมการ			
ออกใบอนญุาตจำาหน�ายเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล�	ร�อยละ	๘๙.๓๓	ของพ้ืนทีใ่นปกครองขององค�กรปกครองท�องถิน่	มีอำานาจในการจดัเกบ็			
ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตจำาหน�ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 และในพ้ืนที่มีการจัดการการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�อย�างไร	 พบว�า					
ร�อยละ	๘๘.๑๕	 มีคำาส่ัง/ประกาศ/นโยบายของหน�วยงาน	 ร�อยละ	 ๘๖.๙๖	 ผู�นำาในท�องถิ่นเป�นแบบอย�างในการไม�ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�	ร�อยละ	๘๕.๗๘	มีกิจกรรมรณรงค�ต�อต�านเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	ร�อยละ	๘๔.๕๙	มีการจัดกิจกรรมรณรงค�เพื่อแสดงผล	
กระทบจากการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	 ร�อยละ	 ๘๓.๔๑	 มีวาระในการประชุมกรรมการ/อนุกรรมการที่เกี่ยวข�องในพื้นที่																			
ร�อยละ	๘๒.๒๒	มีคำาส่ังแต�งตัง้ชดุเฉพาะกจิ/กจิกรรมเฝ�าระวงั	ควบคมุ	กวดขนั	ตรวจสอบการละเมดิกฎหมาย/ออกตรวจจบัในระดบัพืน้ที่
ท่ีรับผิดชอบ	ร�อยละ	๘๑.๐๓	องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นมีการสนับสนุนงบประมาณในแผนงาน/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการป�ญหา
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	และร�อยละ	๗๙.๘๕	พ้ืนท่ีมกีารมอบรางวัลยกย�องเชดิชใูห�บุคคล/ครอบครัว/ชมุชน/สถาบนัการศกึษา/หน�วยงาน
ต�นแบบในการดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 ข�อมูลการสำารวจพื้นท่ีจากกลุ�มผู�แทนสาธารณสุขอำาเภอ	พบว�าร�อยละ	๘๑.๐๘	ในหน�วยงานมีการจัดการป�ญหาการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	โดยร�อยละ	๘๑.๐๘	มีคำาส่ัง/ประกาศ/นโยบายของหน�วยงาน	ผู�นำาของหน�วยงานเป�นแบบอย�างในการไม�ด่ืม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 การจัดกิจกรรมรณรงค�เพื่อแสดงผลกระทบจากการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 และเป�นวาระในการประชุม
อำาเภอ/ประชุมกรรมการ/อนุกรรมการที่เกี่ยวข�อง	 ร�อยละ	๗๙.๐๓	 มีกิจกรรมเฝ�าระวังควบคุมการละเมิดกฎหมาย/ออกตรวจจับ					
ในระดบัพืน้ที่	มีการพัฒนาเป�นตวัช้ีวดัระดับพ้ืนที	่ร�อยละ	๗๗.๐๓	มีการจดัประชุมวชิาการ	เวทวีชิาการ	การศกึษาวจิยั	ร�อยละ	๘๑.๐๘	
มีการประชาสัมพันธ�ผ�านช�องทางสื่อต�างๆ	อาทิ	หนังสือพิมพ�/โทรทัศน�/วิทยุ/เว็ปไซต�	และร�อยละ	๗๙.๗๓	มีการจัดประชุม/เข�าร�วม
ประชุมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ�าหน�าท่ีในการควบคุมบังคับใช�กฎหมาย	และในพ้ืนที่มีบุคคล/ครอบครัว/ชุมชน/สถาบันการศึกษา/
หน�วยงานต�นแบบในการดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ตามลำาดับ

ป�จจัยคว�มสำ�เร็จ
	 การประชุมวิชาการเรื่องกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 สำาเร็จลุล�วงได�จากความร�วมมือของภาคีเครือข�ายต�างๆ
เช�น	สำานักงานเครือข�ายองค�กรงดเหล�า	สมาคมผู�ประกอบการร�านอาหาร	สมาคมกำานันผู�ใหญ�บ�านแห�งประเทศไทย	ชมรมสาธารณสุข
อำาเภอแห�งประเทศไทย	ในการประสานและติดต�อเพื่อให�กลุ�มเป�าหมายได�รับทราบข�อมูลและเข�าร�วมประชุมดังกล�าว

ป�ญห�อุปสรรค
	 ๑.	 กลุ�มเป�าหมายในการประชุมมีหลากหลาย	 เพ่ือให�การดำาเนินงานครอบคลุมทุกพ้ืนที่จึงต�องจัดการประชุมหลายครั้ง
ในส�วนภูมิภาค	
	 ๒.	 วิทยากรติดภารกิจเร�งด�วนไม�สามารถมาร�วมให�ความรู�ได�ในทุกครั้งตามวัน	เวลาที่กำาหนด

ข�อเสนอแนะ/แนวท�งแก�ไข
	 ก�อนการจัดประชุมควรตรวจสอบ	วัน	เวลา	และกำาหนดการของวิทยากรเพื่อป�องกันการผิดพลาด
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โครงก�รเสริมสร��งศักยภ�พเย�วชนในก�รควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และย�สูบ
ในสถ�นศึกษ�ต�มกฎหม�ย

กลุ�มภ�คีเครือข��ยและสื่อส�รส�ธ�รณะ
หลักก�รและเหตุผล
	 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�และยาสูบ	เป�นป�จจัยท่ีก�อให�เกิดผลเสียต�อสุขภาพร�างกาย	คนรอบข�าง	ตลอดจนเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ	 กรมควบคุมโรคมีนโยบายควบคุมและลดอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�และยาสูบเพื่อป�องกันเด็ก
และเยาวชนท่ีมีแนวโน�มการบริโภคเพิ่มมากขึ้น	 ไม�ให�เข�าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล�และยาสูบ	ตระหนักถึงโทษพิษภัยของเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล�และยาสูบ	จึงได�ดำาเนินโครงการเสริมสร�างศักยภาพเยาวชนในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�และยาสูบในสถานศึกษา
ตามกฎหมายขึน้	โดยสำานักงานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�ได�บรูณาการร�วมกบัสำานักควบคมุการบริโภคยาสูบ	ดำาเนินงาน
เพ่ือลดผลกระทบป�ญหาด�านสุขภาพ	อุบัติเหตุ	และป�ญหาด�านสังคมต�อไป

วัตถุประสงค์
	 ๑.	เพื่อให�เยาวชนมีความรู�ความเข�าใจในกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�และยาสูบ	การเฝ�าระวังการฝ�าฝ�นกฎหมาย	
และมาตรการสำาคัญในการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�และยาสูบ
	 ๒.	เพ่ือให�เยาวชนตระหนักถึงป�ญหาและผลกระทบที่เกิดจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�และยาสูบ	
	 ๓.	เพ่ือพัฒนาความรู�และทักษะด�านการประชาสัมพันธ�	การทำางานเป�นทีม	การเป�นผู�นำา	รวมถึงการสร�างเครือข�ายและ
บทบาทหน�าที่ของเครือข�าย	ตลอดจนทักษะในการเขียนโครงการเพื่อนำาเสนอของบประมาณสนับสนุนจากแหล�งทุนต�างๆ
	 ๔.	 เพ่ือให�เยาวชนสามารถทำางานร�วมกับเครือข�ายเยาวชนและเครือข�ายที่เกี่ยวข�อง	 ในการเฝ�าระวังการฝ�าฝ�นกฎหมาย
ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�และยาสูบ

ก�รดำ�เนินง�น
	 จัดอบรมเสริมสร�างศักยภาพเยาวชนในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�และยาสูบในสถานศึกษาตามกฎหมาย	ให�กับครู
และอาจารย�ประจำาสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา	และเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	รวมทั้งสิ้น	๑๖๐	คน	โดยแบ�งออกเป�น					
๒	รุ�นๆ	ละ	๘๐	คน	

ผลก�รดำ�เนินง�น
	 ผู�เข�าร�วมประชุมมีความรู�เกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	และพระราช
บัญญัติคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม�สูบบุหรี่	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข�อง	 รวมถึงโทษ	 พิษภัย	 ผลกระทบของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�และยาสูบ	ตลอดจนมีความรู�และทักษะด�านการประชาสัมพันธ�	การเขียนโครงการ	และการทำางานเป�นทีม
	 ๑.	 รุ�นที่	๑	ระหว�างวันที่	๑๒-๑๔	ธันวาคม	๒๕๕๗	ณ	โรงแรมสีดารีสอร�ท	จังหวัดนครนายก	กลุ�มเป�าหมายจำานวน	๗๕	
คน	มีความรู�เพิ่มขึ้นร�อยละ	๙๓	และมีความพึงพอใจในระดับมาก	ร�อยละ	๘๖.๖
	 ๒.	 รุ�นที่	 ๒	 ระหว�างวันที่	 ๑๕-๑๗	 ธันวาคม	๒๕๕๗	ณ	 โรงแรมรอยัลฮิลล�	 กอล�ฟรีสอร�ทแอนด�สปา	จังหวัดนครนายก									
กลุ�มเป�าหมายจำานวน	๘๙		คน	มีความรู�เพิ่มขึ้น	ร�อยละ	๙๒	และมีความพึงพอใจในระดับมาก	ร�อยละ	๘๘.๘

ป�จจัยคว�มสำ�เร็จ
	 ๑.	 วิทยากรมีความรู�ความสามารถ	กระตุ�นให�ผู�เข�ารับการอบรมมีความสนใจในเนื้อหาได�ตลอดเวลา
	 ๒.	 สถานที่และอุปกรณ�ในการจัดอบรมมีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่จัดให�กับกลุ�มเป�าหมาย
	 ๓.	 ผู�เข�ารับการอบรมให�ความสำาคัญในการเข�าร�วมกิจกรรมต�างๆ	ท่ีกำาหนดไว� 
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ป�ญห�อุปสรรค
	 ๑.	 การจัดอบรมภายในไตรมาสที่	 ๑	 เป�นช�วงเวลาที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาดำาเนินการสอบ	 จึงไม�สะดวกในการส�ง				
กลุ�มเป�าหมายเข�ารับการอบรม
	 ๒.	 การติดต�อประสานงานในหลายๆด�าน	เช�น	เอกสารประกอบการบรรยาย	เน่ืองจากวิทยากรมีภารกิจ	ทำาให�ได�เอกสาร
ประกอบคำาบรรยายใกล�ช�วงเวลาที่จะจัดประชุม
	 ๓.	 เนื้อหาการบรรยายในบางหัวข�อวิชามีรายละเอียดมาก	ไม�เหมาะสมกับเวลาที่กำาหนดไว�

ข�อเสนอแนะ/แนวท�งแก�ไข
	 ๑.	 ประสานโรงเรียนเป�าหมายเพ่ือกำาหนดวันที่เหมาะสมในการเข�ารับการอบรม
	 ๒.	 จัดทำาแผนการติดต�อประสานงานในเร่ืองต�างๆ	เช�น	วิทยากร	โรงเรียน	ห�องพัก
	 ๓.	 ปรับเวลาในการให�ความรู�ให�เหมาะสมกับแต�ละหัวข�อวิชา

ส่ิงที่ได�เรียนรู�จ�กโครงก�ร
	 ผู�เข�าร�วมประชุมมีความรู�ความเข�าใจในเรื่องกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�และยาสูบ	 การเฝ�าระวังการฝ�าฝ�น
กฎหมาย	ความรู�และทักษะด�านการประชาสัมพันธ�	การทำางานเป�นทีมสามารถนำาไปใช�ได�ในสถานการณ�จริง

รุ�นท่ี	๑
ระหว�างวันที่	๑๒-๑๔	ธันวาคม	๒๕๕๗
ณ	โรงแรมสีดารีสอร�ท	จังหวัดนครนายก

รุ�นท่ี	๒
ระหว�างวันที่	๑๕-๑๗	ธันวาคม	๒๕๕๗

ณ	โรงแรมรอยัลฮิลล�	กอล�ฟ	รีสอร�ทแอนด�สปา	
จังหวัดนครนายก
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ก�รใช�ม�ตรก�รชุมชนเพื่อลดก�รบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กลุ�มภ�คีเครือข��ยและสื่อส�รส�ธ�รณะ
หลักก�รและเหตุผล
	 จากการศึกษาการใช�มาตรการชุมชนเพ่ือลดการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ขององค�การบริหารส�วนตำาบลสมุด	 อำาเภอ
ปราสาท	จงัหวดัสริุนทร�	ในป�	๒๕๕๗	พบว�าการขบัเคล่ือนมาตรการชมุชนเพ่ือลดการบรโิภคเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล�มาจากความร�วมมือ
ของทุกภาคส�วน	ประกอบด�วย	 เจ�าหน�าทีอ่งค�การบริหารส�วนตำาบล	เจ�าหน�าทีโ่รงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพระดบัตำาบล	แกนนำาแม�บ�าน			
ผู�แทนเยาวชน	ผู�แทนร�านค�า	และปราชญ�ชาวบ�าน	ร�วมกันวิเคราะห�สภาพป�ญหาของพื้นที่และจัดทำาเวทีประชาคม	พบป�ญหาเยาวชน
อาย	ุ๑๕-๑๙	ป�	 ด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�และทะเลาะวิวาท	การแก�ไขป�ญหาไม�ได�มีเฉพาะเรื่องเยาวชนเป�าหมายเท�านั้น	แต�ยังรวมถึง		
การวเิคราะห�ป�จจยัแวดล�อมและบรบิทของพ้ืนที	่การไม�รู�กฎหมายของร�านค�าทีจ่ำาหน�ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�ให�กบัเยาวชน	โดยแกนนำา
ในชุมชนร�วมแลกเปลี่ยนถ�ายทอดประสบการณ�และจัดทำามาตรการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 ด�วยการสร�างความร�วมมือของคน						
ในชุมชนและร�านค�าในชุมชน	ให�ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อศึกษาป�จจัยนำาเข�าและเสริมสร�างการรับรู�โอกาสเสี่ยง	โทษ	พิษภัย	ความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดจากการดื่ม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	ในตำาบลสมุด	อำาเภอปราสาท	จังหวัดสุรินทร�
	 ๒.	 เพ่ือศึกษาและเสริมสร�างป�จจัยสนับสนุนให�แก�ผู�ประกอบการในตำาบลสมุด	 อำาเภอปราสาท	 จังหวัดสุรินทร�	 ไม�ขาย
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ให�แก�เยาวชนอายุ	๑๕-๑๙	ป�	

ก�รดำ�เนินง�น
	 ๑.	 เก็บรวบรวมข�อมูลพื้นที่ที่มีการดำาเนินการใช�มาตรการทางสังคม	 ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือลดการ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ในระดับตำาบล
	 ๒.	 วางแผนการดำาเนินงานร�วมกับผู�นำาท�องถิ่น	และสำานักงานป�องกันควบคุมโรคที่	๕	นครราชสีมา	โดยกำาหนดมาตรการ
ทางสังคมผ�านการวิเคราะห�สภาพป�ญหาในพ้ืนที่	 เพื่อดำาเนินกระบวนการในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือลดการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ในระดับตำาบล
	 ๓.	 ประสานพื้นท่ีและเตรียมเจ�าหน�าที่เพ่ือให�ความรู�แก�แกนนำาชุมชน	 และดำาเนินงานการใช�มาตรการทางสังคมในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือลดการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ในระดับตำาบล	ประเมินผลการดำาเนินงานโดยใช�แบบทดสอบ
ก�อนและหลังการให�ความรู�	
	 ๔.	 สรุปและประเมินผลการดำาเนินงานการใช�มาตรการทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ในระดับตำาบล
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ผลก�รดำ�เนินง�น
	 จากการประเมินผลก�อนและหลังการให�ความรู�เยาวชน	 ผู�ประกอบการ	 แกนนำาชุมชน	 และทดลองกระบวนการสร�าง
มาตรการร�วมกันเพ่ือลดการเข�าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ให�แก�เยาวชน	ตลอดจนการติดตามประเมินผลกิจกรรมในภายหลัง	โดยการ
ตรวจสอบร�านค�าในองค�การบริหารส�วนตำาบลสมุด	 อำาเภอปราสาท	 จังหวัดสุรินทร�	 ร�วมกับกลุ�มแกนนำาเพื่อจัดทำาร�านค�าต�นแบบ								
ผลการดำาเนินงานพบว�า	 มีการกระทำาผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 พ.ศ.	๒๕๕๑	มาตรา	๓๒	การโฆษณา
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ฯ	โดยมีสิ่งที่พบ	เช�น	สติ๊กเกอร�	ปฏิทิน	ไวนิล	โมบาย
แขวนหน�าร�าน	และตู�แช�	สาเหตุส�วนใหญ�ผู�ประกอบการให�ข�อมูลว�าถูกติดตั้งโดยผู�จัดส�งสินค�าซึ่งไม�ทราบว�าเป�นการกระทำาความผิด														
เจ�าหน�าที่จึงได�ชี้แจงและแจ�งให�ผู�ประกอบการรื้อออกซึ่งทุกร�านให�ความร�วมมือเป�นอย�างดี	 ผลปรากฏว�าผ�านเกณฑ�ร�อยละ	๑๐๐	
และในชุมชนมกีารแสดงป�ายประชาสมัพันธ�ในการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	โดยได�รับการสนบัสนนุสือ่จากสำานักงานเครอืข�ายองค�กร
งดเหล�า	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ	 สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 และสำานักงาน
ตำารวจแห�งชาติ

ป�จจัยคว�มสำ�เร็จ
	 ได�รับความร�วมมอืจาก	สำานักงานป�องกนัควบคมุโรคที่	๕	นครราชสมีา	เจ�าหน�าทีแ่ละแกนนำาภาคประชาชนของตำาบลสมดุ	
อำาเภอปราสาท	 จังหวัดสุรินทร�	 เจ�าหน�าที่สาธารณสุขอำาเภอสมุด	 เจ�าหน�าที่ตำารวจ	 รวมถึงเจ�าหน�าที่จากโรงเรียนทุ�งมนวิทยาคาร						
ในการเก็บข�อมูลกลุ�มตัวอย�าง	 และให�ความอนุเคราะห�ติดตามข�อมูลในระยะหลังของกลุ�มเยาวชน	แกนนำาในพ้ืนท่ีให�ความร�วมมือ	
ในการติดตามประเมินผลการดำาเนินการมาตรการชุมชนโดยการตรวจประเมินร�านค�าในชุมชน	การคัดเลือกโดยชุมชนเพื่อให�เป�น
ร�านค�านำาร�องที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 และเป�นร�านค�าต�นแบบให�กับร�านค�าอื่นๆ										
ในชุมชนต�อไป	

ป�ญห�อุปสรรค
	 การดำาเนินงานต�องใช�สถานที่ภายในชุมชนซึ่งส�วนใหญ�เป�นลานเอนกประสงค�	สภาพอากาศจึงเป�นป�จจัยสำาคัญ	สร�างความ
ไม�สะดวกให�แก�ผู�เข�าร�วมกิจกรรม	และเน่ืองจากพ้ืนที่อยู�ห�างไกล	การประสานงานหรือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงานพี่เลี้ยง
จึงไม�ต�อเนื่อง	กระบวนการเก็บข�อมูลต�องใช�เวลาในการทำาความเข�าใจมากแต�การดำาเนินงานมีระยะเวลาที่จำากัด	จึงไม�สามารถแนะนำา
เทคนิคทีมงานได�ครบถ�วน	

ข�อเสนอแนะ/แนวท�งแก�ไข
	 ๑.	 ควรสร�างทีมงานให�สามารถเป�นวิทยากรในการสร�างทีมในพื้นท่ี	 เพื่อให�มีความเข�มแข็งและสามารถจัดอบรมให�ความรู�			
แก�กลุ�มเป�าหมาย	 ได�แก�	 ผู�ประกอบการร�านค�าในพ้ืนที่	 รวมถึงเจ�าหน�าท่ีตำารวจ	 นักกฎหมาย	 ผู�ใหญ�บ�าน	 เจ�าหน�าที่โรงพยาบาล												
ส�งเสริมสุขภาพตำาบล	(รพ.สต.)	เจ�าหน�าที่ท�องถิ่น	อาสาสมัครสาธารณสุข	(อสม.)	ครู	และนักเรียนตัวแทนจากสถานศึกษา	มีระยะ
เวลาการอบรม	๑	 วัน	 โดยจัดในรูปแบบของตัวอย�างสถานการณ�ที่เสี่ยงหรือเป�นการกระทำาท่ีผิดกฎหมาย	 เพื่อให�เข�าใจกฎหมาย
ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ให�ถูกต�องตรงกัน	โดยขยายกลุ�มเป�าหมายให�ครอบคลุมและเพิ่มปริมาณเครือข�ายในพ้ืนที่
	 ๒.	 ก�อนดำาเนินงานทุกครั้งควรประสานแกนนำาในพ้ืนท่ี	 ให�มีความเข�าใจในกระบวนการเก็บข�อมูลเพ่ือสำารวจพฤติกรรม
การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ของประชาชน

ส่ิงที่ได�เรียนรู�จ�กโครงก�ร
	 การดำาเนินงานร�วมกับชุมชนและประชาชนในพื้นที่	ด�วยกระบวนการมีส�วนร�วมของคนในชุมชน
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ก�รผลิตและเผยแพร�สื่อประช�สัมพันธ์ด��นกฎหม�ย	และผลกระทบจ�กเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์

กลุ�มภ�คีเครือข��ยและสื่อส�รส�ธ�รณะ
หลักก�รและเหตุผล
	 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซ่ึงมีผลบังคับใช�ต้ังแต�วันท่ี	๑๔	กุมภาพันธ�	๒๕๕๑	
มีเจตนารมณ�ในการป�องกันควบคุมผลกระทบด�านสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�	มุ�งเน�นท่ีเยาวชนและประชาชน
ท่ัวไป	เพื่อลดอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ของประชาชน	ซ่ึงมีแนวโน�มท่ีจะบริโภคมากข้ึน	สำานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	 จึงได�จัดทำาโครงการพัฒนามาตรการทางกฎหมายและนโยบายสาธารณะเพ่ือควบคุมการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล�	เพ่ือให�ประชาชนมีความรู�เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ตระหนักถึงโทษ	พิษภัย	ท่ีเกิดจากเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล�	 โดยได�พัฒนาสื่อเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให�มีความทันสมัย	 มีความหลากหลายและน�าสนใจ	 เพื่อตอบสนองต�อความ
ต�องการของผู�รับบริการให�ได�รับประโยชน�สูงสุด

วัตถุประสงค์
	 เพ่ือเผยแพร�ประชาสัมพันธ�กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	และกฎหมายอ่ืนที่
เกีย่วข�อง	 รวมถงึโทษ	 พิษ	ภยั	ผลกระทบของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	 สนบัสนนุในการดำาเนินงานตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งด่ืม
แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑

กลุ�มเป��หม�ย
 ผู�ใช�ประโยชน์
	 พนักงานเจ�าหน�าที่	หน�วยงานภาคีเครือข�ายที่เกี่ยวข�องท้ังภาครัฐและเอกชน	และผู�ประกอบการ
 ผู�ได�รับประโยชน์
	 เยาวชน	และประชาชนท่ัวไป

ก�รดำ�เนินง�น
	 ผลิตและเผยแพร�ส่ือประชาสัมพันธ�ด�านกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 และ				
ผลกระทบจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	จำาแนกตามประเภทของส่ือที่ผลิต	ได�แก�
	 ๑.	 หนังสือรู�ทันเร่ืองเหล�า	มาจับเข�าคุยกับครอบครัว
	 ๒.	 คลิปดีวีดีให�ความรู�เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 ๓.	 หนังสือพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 ๔.	 สติ๊กเกอร�
	 ๕.	 แผ�นพับ

ผลก�รดำ�เนินก�ร
	 การผลิตส่ือเป�นไปด�วยความเรียบร�อย	 สามารถผลิตส่ือและกระจายสื่อให�หน�วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข�องได�ตามกำาหนดเวลา	
ผ�านเกณฑ�ตามตัวช้ีวัดความสำาเร็จของโครงการ	ได�แก�
	 ๑.	 ร�อยละ	๘๐	ของผู�รับบริการ	มีความพึงพอใจในรูปแบบและเน้ือหาของสื่อ
	 ๒.	 ร�อยละ	๘๐	ของผู�รับบริการ	มีความพึงพอใจในการนำาส่ือที่ได�ไปใช�ประโยชน�
ผลก�รดำ�เนินก�รท่ีบรรลุเกินเป��หม�ย
	 จากการประเมินผลด�วยแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู�รับบริการสื่อ	 พบว�า	 การจัดทำาส่ือประชาสัมพันธ�ประสบผล
สำาเร็จดี	ส่ือทุกประเภทผ�านเกณฑ�ตามตัวชี้วัดเกินร�อยละ	๘๐	
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แผนภมูทิี	่๙	 คว�มพึงพอใจของผู�รับบริก�รต�อสื่อประช�สัมพันธ์ในด��นรูปแบบเนื้อห�และก�รนำ�ไปใช�ประโยชน์

ป�จจัยคว�มสำ�เร็จ
	 ๑.	 ได�รับคำาแนะนำาจากคณะอนุกรรมการด�านรณรงค�และการสร�างภาค	ีในการปรับรูปแบบสื่อให�น�าสนใจและใช�ประโยชน�
ได�หลายช�องทางมากยิ่งขึ้น	ตลอดจนได�รับความช�วยเหลือในการให�ข�อมูลที่ถูกต�องจากกลุ�มงานต�างๆ	
	 ๒.	 ผู�บริหารให�ความสำาคัญในการออกแบบสื่อ	ทำาให�สื่อมีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น	และผ�านการตรวจสอบหลายขั้นตอน	
ทำาให�พบข�อผิดพลาดน�อยมาก

ป�ญห�อุปสรรค
	 ๑.	 การผลิตสื่อบางชนิดมีความล�าช�ากว�าเวลาที่กำาหนด	 อันเน่ืองมาจากการออกแบบใหม�	 และต�องได�รับการตรวจสอบ
ทุกขั้นตอนจากเจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�องตามลำาดับขั้นก�อนนำาไปพิมพ�เผยแพร�
	 ๒.	 งบประมาณที่จำากัดในการผลิตสื่อ	ทำาให�ไม�สามารถผลิตสื่อได�เพียงพอต�อความต�องการ	

ข�อเสนอแนะ/แนวท�งแก�ไข
	 ๑.	 กำาหนดกรอบเวลาในการดำาเนินงานให�มีความชัดเจน	จะสามารถทำางานได�ตรงตามกำาหนดเวลามากข้ึน
	 ๒.	 ประมวลผลที่ได�จากการประเมินความพึงพอใจต�อสื่อ	นำามาปรับปรุงให�ตรงกับความต�องการมากที่สุด

ส่ิงที่ได�เรียนรู�จ�กโครงก�ร
	 ๑.	 การผลิตสื่อเผยแพร�ประชาสัมพันธ�	ต�องได�รับความร�วมมือจากหลายฝ�าย	เพื่อให�เกิดผลลัพธ�ที่น�าพอใจ	และมีแนวทาง
การดำาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
	 ๒.	 ผู�ที่ทำางานเกี่ยวข�องกับสื่อ	 ต�องใฝ�หาความรู�ที่เป�นประโยชน�กับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ�	 เป�ดโลกกว�าง	 หามุมมอง
ใหม�ๆ	ในการผลิตสื่อเพื่อใช�ในการแก�ไขสถานการณ�ต�างๆ	เช�น	การได�รับงบประมาณที่จำากัด	จะทำาอย�างไรที่ให�ได�รับประโยชน�สูงสุด	
หรือจะทำาอย�างไรให�ผู�ใช�บริการสื่อ	มีความเข�าใจในสิ่งที่เราต�องการจะสื่อสาร




