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 ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุข ได�กำาหนดให�มีการบูรณาการ
ยุทธศาสตร�กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให�เกิดการทำางานร�วมกันของยุทธศาสตร�การดำาเนินงาน        
ที่เน�นหนัก ๓ ยุทธศาสตร� ได�แก� ๑. พัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย ๒. พัฒนาและจัดระบบบริการที่มี
คุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ ซึ่งการดำาเนินงานควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�อยู�ในยุทธศาสตร�ที่ ๑ 
พัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย ใน ๒ กลุ�มวัย ได�แก�
 ๑. กลุ �มวัยรุ �น/นักศึกษา โดยกำาหนดค�าเป�าหมาย “ความชุกผู�บริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�ในประชากรอายุ ๑๕ - ๑๙ ป� (ไม�เพิ่มขึ้นจากผลการเฝ�าระวังพฤติกรรมเส่ียง (BSS) 
ในป� ๒๕๕๘) 
 ๒. กลุ�มวยัทำางาน โดยกำาหนดค�าเป�าหมาย “อตัราตายจากอบุตัเิหตทุางถนน และ อตัรา
ตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง” เนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�เป�นป�จจัยเส่ียงของ
อุบัติเหตุทางถนน และโรคไม�ติดต�อ
 สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล� ได�รับนโยบายดังกล�าวและมุ�ง
พัฒนางานเพื่อให�เป�น Health Authorites ด�านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล� โดยเฉพาะ
นโยบายการดำาเนินงานควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�รอบสถานศึกษา ที่มุ�งเน�นเพื่อแก�ไขป�ญหาใน
กลุ�มวัยรุ�น ลดนักดื่มหน�าใหม� ควบคู�ไปกับการลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในกลุ�ม
วัยทำางาน ซึ่งเป�นมาตรการที่จะช�วยแก�ไขป�ญหาทางด�านสังคมที่มีประสิทธิภาพ โดยดำาเนินงาน
ภายใต�แผนยทุธศาสตร�นโยบายแอลกอฮอล�ระดบัชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓) และได�ดำาเนนิการจดัทำา 
(ร�าง) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
เพือ่ผลกัดนัการดำาเนนิงานแบบบรูณาการ ขบัเคล่ือนการควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล�ร�วมกบัหน�วยงาน
ภาคีเครือข�ายทุกระดับและทุกภาคส�วนให�บรรลุตามเป�าหมายที่ตั้งไว�
 ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู�บริหาร นายแพทย�ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค และบุคลากร
สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ทุกคน รวมถึงภาคีเครือข�ายทุกภาคส�วน      
ที่ให�คำาปรึกษา ข�อเสนอแนะ รวมถึงร�วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำาเนินงานของสำานักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ด�วยดีตลอดมา หวังว�ารายงานประจำาป�ฉบับนี้จะเกิด
ประโยชน�กับทุกท�านในด�านข�อมูลการป�องกัน ควบคุม และแก�ไขป�ญหาอันเกิดจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล� เพื่อให�ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

(นายแพทย�สมาน  ฟูตระกูล)
ผู�อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
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 รายงานประจำาป� ๒๕๕๙ สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล� ฉบับนี้ เป�นการ
รวบรวมและนำาเสนอข�อมูลผลการดำาเนินงานในรอบป�ของสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล� 
ในด�านการป�องกัน ควบคุม และแก�ไขป�ญหาที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล� โดยดำาเนินงานภายใต�
ยุทธศาสตร�นโยบายแอลกอฮอล�ระดับชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓) มีเนื้อหาสาระสำาคัญ ๓ มาตรการ ได�แก�           
๑. มาตรการควบคุมการเข�าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล� และการควบคุมโฆษณาและส�งเสริมการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล� ๒. มาตรการสื่อสารสาธารณะ เพื่อปรับเปลี่ยนค�านิยมและลดแรงสนับสนุนในการดื่ม ๓. มาตรการ
ระดับชุมชน 
 คณะผู�จัดทำาหวังเป�นอย�างยิ่งว�า ข�อมูลในรายงานประจำาป�ฉบับนี้จะเป�นประโยชน�กับผู�ที่ให�ความสนใจ 
นำาไปสู�การป�องกัน ควบคุม และแก�ไขป�ญหาอันเกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล� และยินดีน�อมรับ          
ข�อเสนอแนะต�างๆ เพื่อนำามาปรับปรุงแก�ไขการดำาเนินงานให�เกิดประโยชน�สูงสุดยิ่งขึ้นต�อไป

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
    กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข



 สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล� ได�ดำาเนินงานในด�านการป�องกันควบคุมและแก�ไขป�ญหาที่เกิดจาก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�มาอย�างต�อเนื่อง เพื่อมุ�งสู�การเป�นผู�นำาด�านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในระดับนานาชาติ
ภายในป� ๒๕๖๓ โดยในป�งบประมาณ ๒๕๕๙ การดำาเนินงานของสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล� มีเป�าหมาย
ในการควบคมุความชกุของผู�บรโิภคเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล�ในประชากร อาย ุ๑๕ – ๑๙ ป� ไม�เพิม่ขึน้จากผลการเฝ�าระวงัพฤตกิรรมเสีย่ง 
(BSS) ในป� ๒๕๕๘ คิดเป�นร�อยละ ๔๕.๘ และจากผลการสำารวจการเฝ�าระวังพฤติกรรมเสี่ยง (BSS) ป� ๒๕๕๙ ของสำานักระบาดวิทยา 
ความชุกของผู�บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในประชากร อายุ ๑๕ – ๑๙ ป� คิดเป�นร�อยละ ๔๓.๒ ซึ่งมีแนวโน�มลดลง แต�ผล                 
การสำารวจการเฝ�าระวังพฤติกรรมเสี่ยง (BSS) เป�นการสำารวจประชากรกลุ�มเฉพาะในจังหวัดเป�าหมาย ๔๒ จังหวัด คือในกลุ�มนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาป�ที ่๒ มธัยมศกึษาป�ที ่๕ และอาชวีศกึษาชัน้ป�ที ่๒ ซึง่มใิช�การสุ�มตวัอย�างทีเ่ป�นตวัแทนของประชากรอาย ุ๑๕-๑๙ ป�    
ทั้งประเทศที่ดีนัก หากสามารถใช�เป�นข�อมูลในการติดตามการดำาเนินงานในกลุ�มเป�าหมายดังกล�าวในพื้นที่ได� โดยมีการดำาเนินงาน
เน�นใช�มาตรการหลัก ๓ มาตรการ ได�แก�
 มาตรการทางกฎหมาย (มาตรการควบคุมการเข�าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล�/ควบคุมการโฆษณา) โดยการพัฒนาอนุบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล� พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ลงนามและมีผลบังคับใช� ตั้งแต� ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๙ จำานวน ๒ ฉบับ และการดำาเนินงานเฝ�าระวัง ตรวจเตือน ตรวจสอบประชาสัมพันธ� และบังคับใช�กฎหมาย จำานวน              
๒,๑๗๒ ราย มีการกล�าวโทษดำาเนินคดี จำานวน ๗๓๘ ราย 
 มาตรการด�านการรณรงค�สาธารณะ ประชาสัมพันธ� ให�ความรู�และปรับเปลี่ยนทัศนคติ โดยมีการดำาเนินงานด�านรณรงค�
ประชาสัมพันธ�ให�ความรู� และควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ร�วมกับภาคีเครือข�ายที่เกี่ยวข�องทั้งภาครัฐและเอกชน ในช�วงงาน              
ประเพณีและเทศกาลต�างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมรณรงค�วันงดดื่มสุราแห�งชาติ ประจำาป� ๒๕๕๙ ภายใต�แนวคิด“ครอบครัว
ก�าวหน�า เยาวชนก�าวไกล หัวใจไร�แอลกอฮอล�” เพื่อรณรงค�ให�ประชาชนลงนามงดดื่มสุรา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห�งชาติและเทศกาล
เข�าพรรษา
 มาตรการระดับชุมชน โดยร�วมจัดทำาแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ในชุมชน มีการพัฒนา
ขยายผลสู�ตำาบลนำาร�องในจังหวัดอุทัยธานี เมื่อแกนนำาในพื้นที่ได�รับฟ�งแนวคิดหรือความสำาคัญของการดำาเนินการเพื่อควบคุม         
เครื่องดื่มแอลกอฮอล� จึงเข�าร�วมโครงการ “ตำาบลสุขภาพดี ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล�” โดยการร�วมจัดทำาบันทึกข�อตกลง             
ความร�วมมือร�วมกันในการพัฒนาชุมชน แกนนำาของตำาบลท้ัง ๑๔ แห�ง 
 ในส�วนของงานด�านการจัดทำา(ร�าง)แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�นโยบายแอลกอฮอล�ระดับชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)       
โดยดำาเนนิการร�วมกนั ประกอบด�วยหน�วยงานสาธารณสขุ กระทรวงทีเ่กีย่วข�อง ศนูย�วจิยัป�ญหาสรุา สำานกัวจิยันโยบายสร�างเสรมิสขุภาพ 
สำานักงานเครือข�ายองค�กรงดเหล�า แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู�มีป�ญหาการดื่มสุรา สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�าง
เสริมสุขภาพ และหน�วยงานภาคีเครือข�ายที่เกี่ยวข�อง เพื่อนำา(ร�าง)แผนปฏิบัติการฯไปใช�ขับเคลื่อนการดำาเนินงานควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล� ให�บรรลุตามเป�าหมายที่วางไว�เมื่อสิ้นสุดแผน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ค

บทสรุปผู้บริหาร



 ในป�งบประมาณ ๒๕๕๙ สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล� ดำาเนินงานตามโครงการโดยใช�งบประมาณ
ของกรมควบคุมโรค จำานวน ๒๓,๗๐๗,๒๓๓.๔๕ บาท (รวมงบบุคลากร งบขั้นตำ่า ภารกิจประจำา ค�าสาธารณูปโภค งบลงทุน และ
งบรายจ�ายอื่น) และใช�งบประมาณของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำานวน ๕๒,๓๖๐,๒๖๐ บาท 
(ระหว�างป� ๒๕๕๘-๒๕๖๐) โดยงบประมาณโครงการ สสส. มีระยะเวลาการดำาเนินโครงการไม�ตรงตามป�งบประมาณ ขึ้นอยู�กับ
โครงการที่ได�รับอนุมัติ
 ผลการดำาเนินงานตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ ป� ๒๕๕๙ ได�คะแนนรวม ๔.๗๕๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน        
คิดเป�นร�อยละ ๙๕ โดยสามารถดำาเนินการได�บรรลุเป�าหมายทุกตัวชี้วัด

ป�ญหำอุปสรรคในกำรด�ำเนินงำน
 ๑. ทัศนคติของสังคมไทยเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล�เป�นเรื่องธรรมดา เพื่อเข�าสังคม สังสรรค� และเป�นที่ยอมรับ
 ๒. ผู�ปฏิบัติงานมีความรู� ความเข�าใจ และทักษะในการบังคับใช�กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ค�อนข�างน�อย และ
บางพื้นที่ยังไม�มีความเข�มงวดในการดำาเนินการ
 ๓.บริษัทผู�ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล�มีการพัฒนากลยุทธ�การตลาดรูปแบบใหม�ๆ เพื่อเจาะกลุ�มเป�าหมายที่เป�นเยาวชน 
เช�น การเป�นผู�สนับสนุนการจัดกีฬา และคอนเสิร�ต
 ๔. การเข�าถงึเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�ทำาได�ง�าย เนือ่งจากผู�ประกอบการร�านค�าใกล�สถานศกึษา ชมุชน และการไม�ให�ความร�วมมอื
ในการงดจำาหน�ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ให�กับวัยรุ�น

ข�อเสนอแนะในกำรด�ำเนินงำน
 ๑. ขับเคล่ือนยุทธศาสตร�นโยบายแอลกอฮอล�ระดับชาติ โดยบูรณาการร�วมกับภาคีเครือข�ายทุกภาคส�วน ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อดำาเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล� โดยเน�นผลักดันการดำาเนินงานในระดับพื้นที่ ผ�านการประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�จังหวัด 
 ๒. รณรงค�ประชาสัมพันธ� มาตรการ/การบังคับใช�กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล� โดยเฉพาะในสถานศึกษา และ
ควบคุมไม�ให�มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ตั้งอยู�ในบริเวณใกล�เคียงสถานศึกษา หรือหอพักในบริเวณใกล�เคียงสถานศึกษา 
 ๓. ใช�มาตรการทางสังคม/ชุมชน ในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล� เพื่อหนุนเสริมให�เกิดความย่ังยืนในการ
ดำาเนินงาน
 ๔. พัฒนาระบบคัดกรองและบำาบัดรักษาผู�ที่ติดสุรา โดยสร�างการมีส�วนร�วมของสถานศึกษาในการคัดกรองกลุ�มเสี่ยง    
เข�าสู�ระบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชื่อมต�อกับหน�วยบำาบัดในพื้นที่

ง



สำรจำกผู�อ�ำนวยกำร

ค�ำน�ำ

บทสรุปส�ำหรับผู�บริหำร

ส�วนท่ี ๑ ข�อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และบทบำทหน�ำที่ตำมกฎหมำย
 โครงสร�ำงส�ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
 บุคลำกรส�ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
 แผนยุทธศำสตร์ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ส�วนท่ี ๒ สถำนกำรณ์กำรบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

ส�วนท่ี ๓ สรุปแผนกำรด�ำเนินงำนและกำรใช�จ�ำยงบประมำณ
 สรุปแผนงำนโครงกำรประจ�ำป� ๒๕๕๙
 สรุปผลกำรใช�จ�ำยงบประมำณ ป�งบประมำณ ๒๕๕๙
 สรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
 ประจ�ำป�งบประมำณ ๒๕๕๙

ส�วนท่ี ๔ ผลกำรด�ำเนินงำน
 กลุ�มยุทธศำสตร์และก�ำกับติดตำมประเมินผล
 กลุ�มพัฒนำวิชำกำร กฎหมำย และองค์กร
 กลุ�มเฝ�ำระวัง บังคับใช�กฎหมำย และคดีพิเศษ
 กลุ�มภำคีเครือข�ำยและสื่อสำรสำธำรณะ
 กลุ�มบริหำรทั่วไป

ภำคผนวก
 สถำนท่ีท�ำงำนน�ำอยู� น�ำท�ำงำน “สะอำด ปลอดภัย สิ่งแวดล�อมดี มีชีวิตชีวำ”
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๑๒
๑๓

๑๙
๒๔

๓๕
๖๒
๖๓
๖๓
๖๔
๗๐

ตารางทีี่ ๑  การสำารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม�ติดต�อและการบาดเจ็บ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระดับเขตสุขภาพ) 
ตารางทีี่ ๒  การสำารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม�ติดต�อและการบาดเจ็บ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ในประชากรอายุ ๑๕-๒๔ ป� (ระดับเขตสุขภาพ) 
ตารางทีี่  ๓ รายงานการใช�จ�ายงบประมาณ ป�งบประมาณ ๒๕๕๙
ตารางทีี่  ๔ สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
  ประจำาป�งบประมาณ ๒๕๕๙ 
ตารางที่ ๕  ผลตามเกณฑ�การให�คะแนนเทียบกับร�อยละของผลสำาเร็จตามเป�าหมายของตัวชี้วัด
ตารางที่ ๖  ผลการรับเรื่องร�องเรียนฯ ผ�านศูนย�รับเร่ืองร�องเรียนบุหรี่และสุรา  
ตารางที่ ๗  ข�อมูลการเฝ�าระวังการละเมิดกฎหมายทางสื่อ
ตารางที่ ๘  ข�อมูลการรับเรื่องร�องเรียนบุหรี่และสุรา จำาแนกรายพื้นที่
ตารางที่ ๙  ผลการดำาเนินงานเฝ�าระวังและบังคับใช�กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ทั่วประเทศ
ตารางที่ ๑๐ การเปรียบเทียบรูปแบบการให�บริการผู�มีป�ญหาจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�

สารบัญตาราง

ฉ

แผนภูมิที่ ๑ จำานวนใบอนุญาตขายสุราและความหนาแน�นต�อประชากร แยกรายเขตบริการสุขภาพ 
  ป� ๒๕๕๗ 
แผนภูมิที่ ๒ ปริมาณจำาหน�ายและผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในประเทศจำาแนกรายเดือน 
  ต้ังแต�ป� พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๘ และค�าพยากรณ�ในป� ๒๕๕๙ เปรียบเทียบขอบบน-ล�าง
  ของช�วงความเชื่อมั่น ร�อยละ ๙๕ 
แผนภูมิที่ ๔ ข�อมูลการรับเรื่องร�องเรียนกรณีกระทำาความผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล� 
แผนภูมิที่ ๕ ข�อมูลการรับเรื่องร�องเรียนบุหรี่และสุราจำาแนกรายพื้นที่ 
แผนภูมิที่ ๖ ความพึงพอใจของผู�รับบริการต�อสื่อประชาสัมพันธ�ในด�านรูปแบบเนื้อหา
  และการนำาไปใช�ประโยชน�

สารบัญแผนภูมิ

๑๔

๔๕

๖๓
๖๔
๗๗
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วิสัยทัศน์ เป�นผู�น�ำด�ำนกำรควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในระดับนำนำชำติภำยในป� ๒๕๖๓

พันธกิจ ๑. ด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน�ำที่ที่ระบุไว�ในกฎหมำยว�ำด�วยกำรควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข�อง 

๒. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำองค์ควำมรู� ตลอดจนก�ำหนดและพัฒนำมำตรฐำน
หลักเกณฑ์ และรูปแบบกำรด�ำเนินงำนด�ำนกำรเฝ�ำระวัง ป�องกัน ควบคุมโรคภัยที่
คุกคำมสุขภำพและผลกระทบจำกกำรบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

๓. ถ�ำยทอดองค์ควำมรู�และเทคโนโลยี รวมทั้งประสำน และสนับสนุนกำรพัฒนำระบบ
กลไก และเครือข�ำยด�ำนกำรเฝ�ำระวัง ป�องกัน ควบคุมโรคภัยที่คุกคำมสุขภำพ และ
ผลกระทบจำกกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให�แก�หน�วยงำนภำครัฐ เอกชน 
องค์กรปกครองส�วนท�องถิ่นและประชำชน 

๔. เป�นศูนย์ข�อมูลและประสำนงำนกำรเฝ�ำระวัง ป�องกัน ควบคุมโรคภัยที่คุกคำม
สุขภำพและผลกระทบจำกกำรบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

๕. ปฏิบัติงำนร�วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน�วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข�องหรือที่
ได�รับมอบหมำย

บทบาทหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	
พ.ศ.	๒๕๕๑	
(มาตรา	๒๕)

๑. ปฏิบัติงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรนโยบำยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แห�งชำติ และ
คณะกรรมกำรควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

๒. ด�ำเนินกำรหรือสนับสนุนให�มีกำรด�ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยป�ญหำต�ำงๆ เกี่ยว
กับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และด�ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำม
นโยบำย รวมทั้งแผนงำนและมำตรกำรต�ำงๆ ในกำรควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
และกำรบ�ำบัดรักษำหรือฟ��นฟูสภำพผู�ติดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของหน�วยงำนของ
รัฐและเอกชนที่เ ก่ียวข�อง แล�วรำยงำนให�คณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทรำบ และพิจำรณำเสนอคณะกรรมกำรนโยบำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แห�งชำติ 

๓. ประสำนงำนและร �วมมือกับคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรุงเทพมหำนคร คณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ส�วนรำชกำร 
หน�วยงำนของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข�อง ในกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกำรบ�ำบัดรักษำหรือฟ� �นฟูสภำพผู �ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

๔. เป�นศูนย์กลำงข�อมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๕. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห�งชำติ หรือ

คณะกรรมกำรควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มอบหมำย

ข้อมูลท่ัวไป

ส�วนที่๑
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	 จากข�อมูลขององค�การอนามัยโลกใน	Global	status	report	on	alcohol	and	health	2014	พบว�าการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�ท�าให�มีผู�เสียชีวิตทั่วโลกประมาณป�ละ	๓.๓	ล�านคน	หรือคิดเป�นร�อยละ	๕.๙	ของการตายทั้งหมดทั่วโลก	เพราะการดื่ม
แอลกอฮอล�เกีย่วข�องกบัโรคกลุ�ม	NCDs	อาท	ิโรคหลอดเลอืดสมอง	โรคหวัใจและหลอดเลอืด	การตดิสุรา	โรคซมึเศร�า	และกลุ�มมะเรง็	
ได�แก�	มะเร็งปากและล�าคอ	มะเร็งหลอดอาหาร	มะเร็งล�าไส�ใหญ�และทวารหนัก	มะเร็งตับ	มะเร็งเต�านม	เป�นต�น	ทั้งยังเป�นสาเหตุ
การเสียชีวิตอันดับต�นๆ	ของหลายโรคดังที่กล�าวมา	รวมถึงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและจราจร	แม�แต�การติดโรคเอดส�ก็ด�วยเนื่องจาก
ขาดสติในการมีเพศสัมพันธ�	ในประเทศไทยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล�เป�นป�จจัยเสี่ยงทางสุขภาพอันดับที่	๑	จากรายงานภาระโรค
และการบาดเจบ็ของประชากรไทย	พ.ศ.	๒๕๕๖	พบสาเหตขุองการสญูเสยีป�สขุภาวะในเพศชายอนัดับที	่๑	ได�แก�	การเสพตดิเครือ่งดืม่
ที่มีแอลกอฮอล�	รองลงมาคือ	อุบัติเหตุทางถนน	และโรคหลอดเลือดสมอง	การเสพติดเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล�ยังส�งผลก�อให�เกิดการ
สูญเสยีป�สุขภาวะจากภาวะบกพร�องทางสขุภาพในเพศชายเป�นอนัดับที	่๑	รองลงมาคอื	ต�อกระจก	และโรคซมึเศร�า	ข�อมลูจากองค�การ
อนามัยโลกป�	๒๕๕๗	ระบุว�าประเทศไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล�มากเป�นอันดับที่	๗๘	ของโลก	เฉลี่ย	๗.๑	ลิตรแอลกอฮอล�บริสุทธิ์
ต�อคนต�อป�	และมีแนวโน�มเพิ่มมากขึ้นในกลุ�มผู�หญิง	สาเหตุที่ด่ืมเพราะต�องการผ�อนคลายจากการท�างาน	การเรียน	 เท�ห�	ต�องการ				
ได�รับการยอมรับจากเพื่อนฝูง	
	 จากการส�ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม�ติดต�อและการบาดเจ็บ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ในประชากรอายุ	๑๕	-	๗๙	ป�	พบความชุกการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในป�จจุบัน	หรือมีการดื่มภายใน	๑	ป�ที่ผ�านมา	เท�ากับร�อยละ	๓๖.๒	และความชุกการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�
ใน	๓๐	วนัทีผ่�านมา	เท�ากบัร�อยละ	๓๐.๗	มีผู�ด่ืมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�ได�ดืม่ครัง้ละจ�านวนมากหรอืดืม่มากกว�า	๕	แก�วมาตรฐานต�อครัง้
ใน	๓๐	วันที่ผ�านมา	(binge	drinking)	พบความชุกร�อยละ	๑๓.๖	และมีการดื่มปริมาณมากเป�นระยะยาวอย�างต�อเนื่อง	หรือดื่มเฉลี่ย
มากกว�า	๒	แก�วมาตรฐานต�อวนัใน	๓๐	วนัทีผ่�านมา	(heavy	drinking)	พบความชกุร�อยละ	๗.๓	ผู�ชายและผู�หญงิมกีารดืม่เครือ่งดืม่
แอลกอฮอล�แตกต�างกัน	 คือผู�ชายจะมีความชุกสูงกว�าผู�หญิง	 ๓	 -	 ๕	 เท�า	 นอกจากจะพบว�าผู�ชายดื่มมากกว�าผู�หญิงแล�ว	 ยังพบ											
ผู�ชายมกีารดืม่ในปรมิาณมากกว�าและบ�อยครัง้กว�าผู�หญงิ	โดยในกลุ�มวยัท�างานอาย	ุ๒๕	-	๕๕	ป�	พบความชกุการดืม่สงูทีสุ่ดคล�ายคลึงกนั			
ทั้งผู�หญิงและผู�ชาย	 แต�จะลดลงเมื่ออายุมากขึ้นเช�นเดียวกัน	 กลุ�มผู�ชายที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว�า	 ร�อยละ							
๕๘.๓	พบว�ามีแนวโน�มการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในป�จจุบันมากกว�ากลุ�มผู�ส�าเร็จการศึกษาประถมศึกษาหรือไม�ได�รับการศึกษา	
ร�อยละ	๓๗.๔	ขณะที่ผู�หญิงกลุ�มที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	มีการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ในป�จจุบันสูงกว�า
กลุ�มระดับการศึกษาอื่นๆ	ในระดับเขตสุขภาพทั้ง	๑๒	หากเปรียบเทียบความชุกของผู�บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	อาย	ุ๑๕	-๗๙	ป�	
พ.ศ.	๒๕๕๘	พบว�าพื้นที่ที่มีความชุกการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ภายใน	๑	ป�ที่ผ�านมา	 สูงที่สุดคือเขตบริการสุขภาพที่	๗	ร�อยละ	
๕๐.๔	รองลงมาเขตบริการสุขภาพที่	๑	ร�อยละ	๔๙.๐	และเขตบริการสุขภาพที่	๘	ร�อยละ	๔๕.๐	ตามล�าดับ	ในส�วนความชุกการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 ใน	๓๐	 วันที่ผ�านมา	พบว�าเขตบริการสุขภาพที่มีความชุกสูงที่สุดคือเขตบริการสุขภาพที่	 ๗	 ร�อยละ	๔๓.๕		
รองลงมาเขตบริการสุขภาพที่	๖	ร�อยละ	๓๖.๓	และเขตบริการสุขภาพที่	๙	ร�อยละ	๓๕.๙	ตามล�าดับ

สถานการณ์การบร�โภคเคร�่องดื่มแอลกอฮอล์ ๒
ส�วนที่
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ตารางที่ ๑ การส�ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม�ติดต�อและการบาดเจ็บ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระดับเขตสุขภาพ)

ความชุก (%) ในประชากร
อายุ ๑๕-๗๙ ป�

เขตสุขภาพ

พฤติกรรมเส่ียง ๑-๑๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒

๑.	การสูบบุหรี่ในป�จจุบัน ๒๑.๓ ๑๗.๕ ๒๑.๒ ๑๔.๘ ๑๗.๐ ๒๐.๕ ๒๓.๙ ๒๓.๗ ๒๒.๓ ๒๓.๑ ๑๖.๗ ๒๗.๖ ๒๔.๕

๒.	การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล�
ภายใน	๑	ป�ที่ผ�านมา

๓๖.๒ ๔๙.๐ ๓๙.๖ ๒๖.๐ ๒๘.๑ ๓๑.๑ ๔๐.๕ ๕๐.๔ ๔๕.๐ ๔๐.๕ ๓๗.๙ ๒๘.๘ ๑๔.๙

๓.	การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล�
ภายใน	๓๐	วันที่ผ�านมา

๓๐.๗ ๓๕.๐ ๓๓.๗ ๑๙.๗ ๒๒.๐ ๒๘.๒ ๓๖.๓ ๔๓.๕ ๓๓.๙ ๓๕.๙ ๓๔.๕ ๒๘.๕ ๑๔.๘

๔.	การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล�
แบบ	heavy	ภายใน	๓๐	วันที่
ผ�านมา	(เพศชายดื่มเฉล่ีย
มากกว�า	๒	แก�วมาตรฐานต�อวนั
เพศหญิงดื่มเฉลี่ยมากกว�า	๑	
แก�วมาตรฐานต�อวัน)

๗.๓ ๑๐.๖ ๑๐.๒ ๖.๑ ๕.๔ ๘.๖ ๘.๕ ๑๐.๒ ๕.๙ ๗.๒ ๖.๔ ๕.๗ ๒.๘

๕.	การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล�
แบบ	binge	ภายใน	๓๐	วัน
ที่ผ�านมา	(เพศชายเคยดื่ม
ครัง้ละมากกว�า	๕	แก�วมาตรฐาน
เพศหญิงเคยดื่มครั้งละ	๔	แก�ว
มาตรฐาน)

๑๓.๖ ๑๕.๓ ๑๖.๖ ๘.๐ ๑๑.๙ ๑๒.๓ ๒๐.๓ ๑๒.๕ ๑๕.๑ ๑๕.๕ ๑๖.๓ ๗.๘ ๗.๓

๖.	การรับประทานผักหรือ
ผลไม�เฉลี่ยน�อยกว�า	๕	หน�วย
มาตรฐานต�อวัน	ภายใน	๗	วัน
ที่ผ�านมา

๗๕.๗ ๘๖.๗ ๗๔.๖ ๗๖.๗ ๗๘.๗ ๗๓.๓ ๘๑.๒ ๘๒.๒ ๘๐.๓ ๕๖.๖ ๘๐.๐ ๗๓.๙ ๖๔.๔

เขต	๑	เชียงใหม�	เขต	๒	พิษณุโลก	เขต	๓	นครสวรรค�	เขต	๔	สระบุร	ีเขต	๕	ราชบุรี	เขต	๖	ระยอง	เขต	๗	ขอนแก�น	เขต	๘	อุดรธาน	ีเขต	๙	นครราชสีมา	เขต	๑๐	อุบลราชธานี	
เขต	๑๑	สุราษฎร�ธานี	เขต	๑๒	สงขลา

ท่ีมา :	การส�ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม�ติดต�อและการบาดเจ็บ	พ.ศ.	๒๕๕๘ 

	 หากเปรียบเทียบความชุกของผู�บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	อาย	ุ๑๕	-	๒๔	ป�	พ.ศ.	๒๕๕๘	จ�าแนกตามเขตบริการสุขภาพ	
๑	 -	๑๒	 โดยภาพรวม	พบว�าความชุกของนักดื่มอายุ	๑๕	 -	๒๔	ป�	 ในแต�ละพื้นที่มีระดับความชุกที่แตกต�างกัน	พื้นที่ที่มีความชุก					
การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ภายใน	 ๑	 ป�ที่ผ�านมาสูงที่สุด	 คือเขตบริการสุขภาพที	่ ๗	 ร�อยละ	 ๕๓.๒	 รองลงมาเขตบริการสุขภาพ						
ที	่๘	ร�อยละ	๔๓.๓	และเขตบริการสุขภาพที่	๑	ร�อยละ	๓๙.๖	ตามล�าดับ	ในส�วนความชุกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ใน	๓๐	วัน
ทีผ่�านมา	พบว�าเขตบรกิารสขุภาพทีมี่ความชกุสูงทีสุ่ดคอืเขตบรกิารสขุภาพที	่๗	ร�อยละ	๔๕.๖	รองลงมาเขตบริการสขุภาพที	่๘	ร�อยละ	
๓๕.๖	และเขตบริการสุขภาพที	่๑๑	ร�อยละ	๓๔.๙	ตามล�าดับ	
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ตารางที่ ๒ การส�ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม�ติดต�อและการบาดเจ็บ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในประชากรอายุ ๑๕-๒๔ ป�  
  (ระดับเขตสุขภาพ)

ความชุก (%) ในประชากร
อายุ ๑๕-๒๔ ป�

เขตสุขภาพ

พฤติกรรมเส่ียง ๑-๑๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒

๑.	การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล�
ภายใน	๑	ป�ที่ผ�านมา

๓๔.๗ ๓๙.๖ ๓๖.๒ ๒๓.๑ ๒๐.๒ ๓๖.๑ ๓๖.๒ ๕๓.๒ ๔๓.๓ ๓๙.๑ ๓๘.๔ ๓๕.๓ ๑๓.๖

๒.	การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล�
ภายใน	๓๐	วนัทีผ่�านมา

๒๙.๐ ๒๔.๘ ๓๑.๗ ๑๘.๘ ๑๓.๙ ๓๓.๐ ๓๐.๘ ๔๕.๖ ๓๕.๖ ๓๐.๕ ๓๔.๐ ๓๔.๙ ๑๓.๖

๓.	การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล�
แบบ	heavy	ภายใน	๓๐	วนั
ทีผ่�านมา	(เพศชายดืม่เฉลีย่
มากกว�า	๒	แก�วมาตรฐานต�อวนั
เพศหญงิดืม่เฉล่ียมากกว�า	๑	
แก�วมาตรฐานต�อวนั)

๖.๘ ๔.๐ ๑๐.๕ ๖.๖ ๓.๔ ๑๐.๗ ๔.๖ ๑๖.๓ ๙.๗ ๗.๙ ๖.๐ ๒.๗ ๑.๗

๔.	การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล�
แบบ	binge	ภายใน	๓๐	วนั
ทีผ่�านมา	(เพศชายเคยดืม่ครัง้
ละมากกว�า	๕	แก�วมาตรฐาน
เพศหญงิเคยดืม่ครัง้ละ	๔	แก�ว
มาตรฐาน)

๑๓.๑ ๘.๙ ๑๙.๒ ๖.๓ ๙.๓ ๒๐.๘ ๑๒.๓ ๑๙.๔ ๑๕.๕ ๑๖.๘ ๑๖.๐ ๗.๗ ๔.๒

เขต	๑	เชียงใหม�	เขต	๒	พิษณุโลก	เขต	๓	นครสวรรค�	เขต	๔	สระบุร	ีเขต	๕	ราชบุรี	เขต	๖	ระยอง	เขต	๗	ขอนแก�น	เขต	๘	อุดรธาน	ี
เขต	๙	นครราชสีมา	เขต	๑๐	อุบลราชธานี	เขต	๑๑	สุราษฎร�ธานี	เขต	๑๒	สงขลา	

ท่ีมา :	การส�ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม�ติดต�อและการบาดเจ็บ	พ.ศ.	๒๕๕๘ 

	 จากการส�ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร	พ.ศ.	๒๕๕๗	ของส�านักงานสถิติแห�งชาติ	หากพิจารณา
ถึงการเข�าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ของเยาวชน	อาย	ุ๑๕	–	๒๔	ป�	พบว�าสถานที่ที่เยาวชนซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล�บ�อยที่สุดในรอบ	
๑๒	เดือนที่แล�วคือ	ร�านขายของช�าและร�านสะดวกซื้อ	รองลงมาคือร�านอาหาร	และผับ	บาร�	คาราโอเกะ	ส�วนสถานที่ที่เยาวชนดื่ม
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล�บ�อยทีส่ดุคอืบ�านคนอืน่	ร�อยละ	๔๙.๒๔	รองลงมาคอืบ�านตนเอง	ร�อยละ	๒๓.๓๕	และสโมสร/งานเล้ียง	ร�อยละ	
๑๑.๑๓	 ตามล�าดับ	 หากจ�าแนกประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ที่ดื่มบ�อยที่สุดในรอบป�ที่ผ�านมา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 พบว�ากลุ�มอายุ	
๑๕-	๒๔	ป�	นยิมดืม่เบยีร�มากทีส่ดุ	คดิเป�นร�อยละ	๗๗.๙๐	รองลงมาคอืสรุาส/ีสุราแดงราคาถกู	ร�อยละ	๔๕.๑๑		และสรุาขาว/สุรากลัน่ชมุชน	
ร�อยละ	 ๒๘.๕๗	 ตามล�าดับ	 หากเทียบกับกลุ�มอายุ	 ๑๕	 ป�ขึ้นไป	 พบว�าชนิดของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ที่นิยมด่ืมไม�แตกต�างกัน																	
โดยประชากรอายุ	๑๕	ป�ขึ้นไป	นิยมดื่มเบียร�มากที่สุด	คิดเป�นร�อยละ	๖๕.๘๓	รองลงมาคือสุราสี/สุราแดงราคาถูก	ร�อยละ	๔๒.๑๑	
และสุราขาว/สุรากล่ันชุมชน	ร�อยละ	๓๙.๒๘	ตามล�าดับ	
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สาเหตุส�าคัญที่เริ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
	 จากการส�ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร	พ.ศ.	๒๕๕๗	ของส�านักงานสถิติแห�งชาติ	พบว�าสาเหตุ
ส�าคัญที่เริ่มดื่มสุราฯ	มีด�วยกัน	๓	สาเหตุหลัก	สาเหตุส�าคัญอันดับหนึ่งคือเพื่อเข�าสังคม/การสังสรรค�	(ร�อยละ	๔๑.๘๗)	อันดับสอง
คือตามอย�างเพื่อน/เพื่อนชวนดื่ม	(ร�อยละ	๒๗.๓)	และอันดับสามคืออยากทดลองดื่ม	(ร�อยละ	๒๔.๔)	ซ่ึงแต�ละกลุ�มอายุมีสาเหตุที่
ส�าคัญเรียงตามล�าดับการเริ่มดื่มสุราที่แตกต�างกัน	กลุ�มอาย	ุ๑๕	 -	๒๔	ป�	 จะเริ่มดื่มตามอย�างเพื่อน/เพื่อนชวนดื่ม	คิดเป�นร�อยละ	
๓๔.๔๙	กลุ�มอาย	ุ๒๕	-	๕๙	ป�	 เริ่มดื่มเพื่อเข�าสังคม/การสังสรรค�	คิดเป�นร�อยละ	๔๔.๓๘	และกลุ�มอายุ	๖๐	ป�ขึ้นไป	เริ่มดื่มเพื่อ						
เข�าสังคม/การสังสรรค�	คิดเป�นร�อยละ	๓๘.๗๐	
	 หากจ�าแนกข�อมูลใบอนุญาตจ�าหน�ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ป�	๒๕๕๗	ตามเขตบริการสุขภาพที่	๑	-	๑๓	พบว�า	เขตบริการ
สุขภาพที	่๙	มีใบอนญุาตฯ	มากทีส่ดุ	ส�วนจ�านวนใบอนญุาตฯน�อยทีสุ่ด	คอืเขตบริการสุขภาพที	่๑๒	จ�านวนใบอนญุาตจ�าหน�ายเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล�กับจ�านวนประชากรมีความแตกต�างกันอย�างชัดเจน	ตามรายเขตบริการสุขภาพ	โดยพบว�ามีร�านค�าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�
หนาแน�นมากที่สุดคือ	๑	ร�านต�อประชากร	๘๑.๙	คน	พบในเขตบริการสุขภาพที	่๖	รองลงมาคือเขตบริการสุขภาพที	่๑๑	คือ	๑	ร�าน
ต�อประชากร	๘๘	คน	และเขตบริการสุขภาพที	่๙	คอื	๑	ร�านต�อประชากร	๙๐.๔	คน	ส�วนร�านค�าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�หนาแน�นน�อยทีสุ่ด	
คือเขตบริการสุขภาพที	่๑๒	พบ	๑	ร�านต�อประชากร	๒๖๑.๔	คน	ในส�วนภาพรวมของประเทศนั้น	มีใบอนุญาตฯทั้งหมดท่ีจดทะเบียน
กับกรมสรรพสามิต	จ�านวน	๖๐๖,๓๑๔	ใบ	ต�อประชากร	๖๕,๗๓๒,๑๒๖	คน	โดยส�ารวจจากจ�านวนประชากรสิ้นป�ตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎร	ณ	วันที	่๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๗	เมื่อค�านวณถึงความหนาแน�นต�อประชากรทั้งประเทศต�อใบอนุญาตฯ	แล�วนั้น	
พบร�านที่จ�าหน�ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	จ�านวน	๑	ร�านต�อประชากร	๑๐๘.๔	คน

แผนภูมิที่ ๑ จ�านวนใบอนุญาตขายสุราและความหนาแน�นต�อประชากร แยกรายเขตบริการสุขภาพ ป� ๒๕๕๗

เขต	๑	เชียงใหม�	เขต	๒	พิษณุโลก	เขต	๓	นครสวรรค�	เขต	๔	สระบุร	ีเขต	๕	ราชบุรี	เขต	๖	ระยอง	เขต	๗	ขอนแก�น	เขต	๘	อุดรธาน	ี
เขต	๙	นครราชสีมา	เขต	๑๐	อุบลราชธานี	เขต	๑๑	สุราษฎร�ธานี	เขต	๑๒	สงขลา	เขต	๑๓	กรุงเทพมหานคร
ท่ีมา :	 ๑)	จ�านวนใบอนุญาตจ�าหน�ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�,	กรมสรรพสามิต	
	 ๒)	จ�านวนประชากรสิ้นป�ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร�	ณ	วันที	่๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๗,	ส�านักทะเบียนกลาง	

วิเคราะห์โดย :	ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
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	 จากผลการส�ารวจการกระจายตัวของจุดจ�าหน�ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�รอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพและปริมณฑล	๑๕	พื้นที่	
ของศนูย�วจิยัป�ญหาสุรา	พบว�าเมือ่ป�	๒๕๕๒	ทกุมหาวทิยาลยัทีม่กีารส�ารวจมรี�านขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�ล�อมรอบในรศัม	ี๕๐๐	เมตร	
โดยมีจ�านวนทั้งสิ้น	 ๑,๗๑๒	 ร�าน	 เฉลี่ย	๑๑๔	 ร�านต�อหนึ่งพื้นที่สถานศึกษา	 และในป�	 ๒๕๕๗	 ได�มีการส�ารวจซ�้าโดยกลุ�มตัวอย�าง						
ในการส�ารวจครั้งใหม�	คือรอบมหาวิทยาลัย	๑๕	พื้นที	่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	พบว�าทุกมหาวิทยาลัยมีร�านขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�ในระยะไม�เกนิ	๑๐๐	เมตร	และในรศัมี	๕๐๐	เมตร	โดยมจี�านวนทัง้สิน้	๒,๘๖๙	แห�ง	เฉล่ีย	๑๙๑	ร�านต�อพืน้ทีส่ถานศกึษา	
เมื่อพิจารณาเฉพาะพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยที่เคยส�ารวจมาแล�วในป�	๒๕๕๒	รวม	๑๑	แห�ง	พบว�าแทบทุกมหาวิทยาลัยมีการขยายตัว
ของร�านขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	 คิดเป�นการขยายตัวร�อยละ	 ๗๒	 ในรอบ	 ๕	 ป�	 หรือเพิ่มขึ้นร�อยละ	 ๑๔	 ต�อป�	 จากการส�ารวจ									
ร�านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�รอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดเชียงใหม�	พบว�าเม่ือขยายรัศมีจากรั้วมหาวิทยาลัย
ออกไปจากรอบรศัมี	๑๐๐	เมตรเป�น	๒๐๐	เมตร	๓๐๐	เมตร	๔๐๐	เมตร	และ	๕๐๐	เมตร	ตามล�าดับ	จ�านวนร�านขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�
แบบสะสมจะเพิม่ขึน้	โดยในกรงุเทพมหานคร	จะเพิม่ขึน้จาก	๖๒๔	ร�าน	เป�น	๑,๑๕๖	ร�าน	๑,๗๑๙	ร�าน	๒,๓๐๘	ร�าน	และ	๒,๘๖๙	ร�าน	
ตามล�าดับ	และในจังหวัดเชียงใหม�จะเพิ่มขึ้นจาก	๖๐	ร�านเป�น	๑๑๙	ร�าน	๑๖๙	ร�าน	๒๐๖	ร�าน	และ	๒๒๙	ร�าน	ตามล�าดับ



16

	 ป�งบประมาณ	 ๒๕๕๙	 ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 มีการด�าเนินงานโครงการโดยใช�งบประมาณ			
กรมควบคุมโรคทั้งสิ้น	จ�านวน	๑๖,๗๒๒,๐๗๒.๒๕	บาท	(ไม�รวมงบบุคลากร	งบขั้นต�่า	ภารกิจประจ�า	ค�าสาธารณูปโภค	งบลงทุน	
และงบรายจ�ายอื่น)	ด�าเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	โดยใช�มาตรการหลัก	๓	มาตรการ	ได�แก�
	 ๑.	 มาตรการควบคุมการเข�าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	และการควบคุมโฆษณา	และส�งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 ๒.	 มาตรการสื่อสารสาธารณะ	เพื่อปรับเปลี่ยนค�านิยมและลดแรงสนับสนุนในการดื่ม
	 ๓.	 มาตรการระดับชุมชน
	 ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ได�รับจัดสรรงบด�าเนินงานตามผลผลิต	รายละเอียดดังต�อไปนี้

ผลผลิตที่ ๑ ผลิตภัณฑ์ด�านการเฝ�าระวัง ป�องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 กิจกรรมหลักที่ ๑.๑ พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดท�าผลิตภัณฑ�และจัดการความรู�ของหน�วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อการเฝ�าระวัง	ป�องกัน	ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	ด�าเนินงานโดยมีโครงการย�อยที่ได�รับงบประมาณจากกรมควบคุมโรค
รองรับ	จ�านวน	๑	โครงการ	ได�แก�	
	 ๑.	 โครงการย�อยบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน	ประจ�าป�งบประมาณ	๒๕๕๙

ผลผลิตที่ ๒ การสนับสนุน เสริมสร�างศักยภาพและความเข�มแข็งในการจัดการระบบเฝ�าระวัง ป�องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
 กิจกรรมหลักที่ ๒.๑	 พัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝ�าระวัง	 ป�องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	 ด�าเนินงานโดยมี												
โครงการย�อยที่ได�รับงบประมาณจากกรมควบคุมโรครองรับ	จ�านวน	๕	โครงการ	ได�แก�	
	 ๑.	 โครงการย�อยประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร�างแนวคิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบการบริหารจัดการองค�กร
	 ๒.	 โครงการย�อยประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนงานส�าคัญด�านเฝ�าระวัง	 ป�องกัน	 ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจาก	
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 ๓.	 โครงการย�อยพัฒนาจัดท�าและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองการด�าเนินงานของส�านักงาน
	 ๔.	 โครงการย�อยพัฒนาข�าราชการที่อยู�ระหว�างทดลองปฏิบัติหน�าที่ราชการ	 (หลักสูตรการเป�นข�าราชการที่ดี)	 ประจ�า
ป�งบประมาณ	๒๕๕๙
	 ๕.	 โครงการย�อยการอบรมหลักสูตรผู�บริหารการสาธารณสุขระดับต�น	ประจ�าป�งบประมาณ	๒๕๕๙
 กิจกรรมหลักที่ ๒.๒ เสริมสร�างศักยภาพ	พัฒนาความร�วมมือและสร�างการมีส�วนร�วมของเครือข�ายในการเฝ�าระวัง	ป�องกัน	
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ด�าเนินงานโดยมีโครงการย�อยที่ได�รับงบประมาณจากกรมควบคุมโรครองรับ	จ�านวน	๓	โครงการ	ได�แก�

สรุปแผนงานโครงการ
ประจ�าป�งบประมาณ	๒๕๕๙

๓ส�วนที่
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	 ๑.	 โครงการย�อยพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการองค�กรของส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 ๒.	 โครงการย�อยพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะและมาตรฐานที่ก�าหนด	ป�งบประมาณ	๒๕๕๙
	 ๓.	 โครงการย�อยสนับสนุนกลไกและพัฒนากระบวนการจัดการความรู�ของหน�วยงาน	ป�	๒๕๕๙
 กิจกรรมหลักที่ ๒.๕	 บูรณาการพัฒนาด�านสุขภาพ	 ด�าเนินงานโดยมีโครงการย�อยที่ได�รับงบประมาณจากกรมควบคุมโรค
รองรับ	จ�านวน	๔	โครงการ	ได�แก�
	 ๑.	 โครงการย�อยประเมินผลมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�รอบสถานศึกษา
	 ๒.	 โครงการย�อยประชุมวิชาการ	เรื่อง	แนวทางการบังคับใช�กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�รอบสถานศึกษา
	 ๓.	 โครงการย�อยการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�
	 ๔.	 โครงการย�อยการพัฒนากฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

ผลผลิตที่ ๓ การเฝ�าระวัง ป�องกัน ควบคุมโรคที่เป�นป�ญหาส�าคัญ
 กิจกรรมหลักที่ ๓.๒ ถ�ายทอดความรู�ในการดูแลสุขภาพ	 เฝ�าระวังป�องกัน	 ควบคุมโรค	 ภัยสุขภาพ	 และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่มีคุณภาพ	ด�าเนินงานโดยมีโครงการย�อยที่ได�รับงบประมาณจากกรมควบคุมโรครองรับ	จ�านวน	๒	โครงการ	ได�แก�
	 ๑.	 โครงการย�อยจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห�งชาติ	๒๕๕๙	“ครอบครัวก�าวหน�า	เยาวชนก�าวไกล	หัวใจไร�แอลกอฮอล�”
	 ๒.	 โครงการย�อยผลิตสื่อประชาสัมพันธ�

ผลผลิตที่ ๗ สนับสนุนการเฝ�าระวังป�องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามกลุ�มวัย
 กิจกรรมหลักที ่๗.๑ พฒันาสนบัสนนุการเฝ�าระวงัป�องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพตามกลุ�มวยั	ด�าเนนิงานโดยมโีครงการย�อย
ที่ได�รับงบประมาณจากกรมควบคุมโรครองรับ	จ�านวน	๑๔	โครงการ	ได�แก�
	 ๑.	 โครงการย�อยการเฝ�าระวังและบังคับใช�กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 ๒.	 โครงการย�อยประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการด�าเนินคดีตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 ๓.	 โครงการย�อยพฒันานโยบาย	และก�ากบัตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงานควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	ป�งบประมาณ	๒๕๕๙
	 ๔.	 โครงการย�อยประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการด�านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 ๕.	 โครงการย�อยประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด�านการบ�าบัดรักษาฟ��นฟูสภาพผู�ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 ๖.	 โครงการย�อยจัดท�าการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน
	 ๗.	 โครงการย�อยการพยากรณ�โรคและภัยสุขภาพจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 ๘.	 โครงการย�อยประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจ�าสู�งานวิจัย	R2R
	 ๙.	 โครงการย�อยการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ�	 (Incident	 Command	 System)	 ของส�านักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 ๑๐.	โครงการย�อยจัดท�าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�นโยบายแอลกอฮอล�ระดับชาติ	ป�	๒๕๖๐-๒๕๖๓
	 ๑๑.	โครงการย�อยพัฒนาความร�วมมือเครือข�ายระดับกระทรวงสาธารณสุข	 เพื่อสนับสนุนการป�องกันควบคุมโรคและ												
ภัยสุขภาพจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 ๑๒.	โครงการย�อยประชมุวชิาการ	เรือ่ง	หลกัสูตรการฝ�กอบรมเชงิปฏบิติัการเสรมิสร�างศกัยภาพภาคเีครอืข�ายควบคมุเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล�ส�าหรับเยาวชน
	 ๑๓.	โครงการย�อยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในพื้นที่
	 ๑๔.	โครงการย�อยจุลสารส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
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ผลผลิตที่ ๙ การเฝ�าระวัง ป�องกัน ควบคุมโรคที่เป�นป�ญหาส�าคัญ
 กิจกรรมหลักที่ ๙.๑	ส�งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน	และเสริมสร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติ
ราชการ	กรมควบคุมโรค	ด�าเนินงานโดยมีโครงการย�อยที่ได�รับงบประมาณจากกรมควบคุมโรครองรับ	จ�านวน	๑	โครงการ	ได�แก�
	 ๑.	 โครงการย�อยเสริมสร�าง	คุณธรรมจริยธรรม	และความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการของส�านักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ป�งบประมาณ	๒๕๕๙

	 นอกจากนัน้ยงัได�รบังบประมาณสนบัสนนุจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร�างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	(ระยะเวลาการด�าเนนิงาน
ไม�ตรงตามป�งบประมาณ)	จ�านวน	๓	โครงการ	ได�แก�
	 ๑.	 โครงการพัฒนามาตรการทางกฎหมายและนโยบายสาธารณะเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 ระยะเวลา
ด�าเนินโครงการ	๑	กรกฎาคม	๒๕๕๘	–	๓๑	สิงหาคม	๒๕๖๐	งบประมาณทั้งสิ้น	๒๓,๓๐๙,๗๐๐	บาท	(รวมงบบุคลากร)
	 ๒.	 โครงการพัฒนาการรับเรื่องร�องเรียน	 เฝ�าระวัง	 และบังคับใช�กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 ระยะเวลาด�าเนิน
โครงการ	๑๖	มกราคม	๒๕๕๘	–	๑๕	กรกฎาคม	๒๕๕๙	งบประมาณทั้งสิ้น	๑๓,๑๔๐,๐๐๐	บาท	(รวมงบบุคลากร)
	 ๓.	 โครงการพัฒนาการบังคับใช�กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ระยะเวลาด�าเนินโครงการ	๑๖	กรกฎาคม	๒๕๕๙–	
๑๕	กันยายน	๒๕๖๐	งบประมาณทั้งสิ้น	๑๕,๙๑๐,๕๖๐	บาท	(รวมงบบุคลากร)
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ตารางที่ ๓ รายงานการใช�จ�ายงบประมาณ ป�งบประมาณ ๒๕๕๙

โครงการ วงเงินจัดสรรหลัง
ปรับแผน

เบิกจ�าย คงเหลือ ร�อยละ
การเบิกจ�าย

รวมงบประมาณป� ๒๕๕๙ ทั้งสิ้น ๒๓,๗๐๗,๒๓๓.๔๕ ๒๓,๗๐๑,๒๔๐.๐๕ ๕,๗๐๘.๔๐ ๙๙.๙๗

งบบุคลากร 
(ค�าตอบแทนพนักงานราชการ)

๕,๒๔๘,๒๓๐.๖๕ ๕,๒๔๘,๒๓๐.๖๕ - ๑๐๐.๐๐ 

งบด�าเนนิงาน ๑๗,๘๓๑,๓๘๒.๔๘ ๑๗,๘๒๕,๖๗๔.๐๘ ๕,๗๐๘.๔๐ ๙๙.๙๗

๑.	งบด�าเนนิงานขัน้ต�่า ๕๘๒,๓๐๐.๐๐ ๕๘๒,๓๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

๒.	งบด�าเนนิงานภารกจิประจ�า	
(เงนิสมทบประกนัสงัคม)

๑๘๙,๐๐๐.๐๐ ๑๘๙,๐๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

๓.	งบด�าเนนิงานค�าสาธารณปูโภค ๓๓๒,๓๐๑.๘๓ ๓๓๒,๓๐๑.๘๓ - ๑๐๐.๐๐

๔.	งบผลผลติ ๑๖,๗๒๗,๗๘๐.๖๕ ๑๖,๗๒๒,๐๗๒.๒๕ ๕,๗๐๘.๔๐ ๙๙.๙๗

	 ๔.๑	โครงการใหญ�พัฒนาและ
สนับสนุนกระบวนการจัดท�าผลิตภัณฑ�
และจัดการความรู�ของหน�วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกเพื่อการเฝ�าระวัง	
ป�องกัน	ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	
(ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่อง
ด่ืมแอลกอฮอล�)

๗๐๔,๔๐๑.๑๙ ๗๐๔,๔๐๑.๑๙ - ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๑.๑	โครงการย�อยบริหาร
จัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด�าเนิน
งาน	ประจ�าป�งบประมาณ	๒๕๕๙

๗๐๔,๔๐๑.๑๙ ๗๐๔,๔๐๑.๑๙ - ๑๐๐.๐๐

	 ๔.๒	โครงการใหญ�พัฒนาและบริหาร
จัดการระบบเฝ�าระวัง	ป�องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ	(ส�านักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�)

๕๙๐,๖๙๔.๒๕ ๕๙๐,๖๙๔.๒๕ - ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๒.๑	โครงการย�อยประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร�างแนวคิดการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานระบบการบริหาร
จัดการองค�กร

๑๖๕,๖๑๘.๙๕ ๑๖๕,๖๑๘.๙๕ - ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๒.๒	โครงการย�อยประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนากระบวนงานส�าคัญด�าน
เฝ�าระวัง	ป�องกัน	ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

๒๑๕,๒๔๗.๓๐ ๒๑๕,๒๔๗.๓๐ - ๑๐๐.๐๐
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โครงการ วงเงินจัดสรรหลัง
ปรับแผน

เบิกจ�าย คงเหลือ ร�อยละ
การเบิกจ�าย

	 	 ๔.๒.๓	โครงการย�อยพัฒนา	
จัดท�าและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อตอบสนองการด�าเนินงาน
ของส�านักงาน

๑๗๔,๐๐๐.๐๐ ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๒.๔	โครงการย�อยพัฒนา
ข�าราชการที่อยู�ระหว�างทดลองปฏิบัติ
หน�าที่ราชการ	(หลักสูตรการเป�น
ข�าราชการที่ดี)	ประจ�าป�งบประมาณ	
๒๕๕๙

๔,๗๔๐.๐๐ ๔,๗๔๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๒.๕	โครงการย�อยการอบรม
หลักสูตรผู�บริหารการสาธารณสุขระดับ
ต�น	ประจ�าป�งบประมาณ	๒๕๕๙

๓๑,๐๘๘.๐๐ ๓๑,๐๘๘.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

	 ๔.๓	โครงการใหญ�เสริมสร�างศักยภาพ	
พัฒนาความร�วมมือและสร�างการมีส�วน
ร�วมของเครือข�ายในการเฝ�าระวัง	ป�องกัน	
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	(ส�านักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�)

๖๐๘,๗๔๖.๕๕ ๖๐๘,๗๔๖.๕๕ - ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๓.๑	โครงการย�อยพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการองค�กร
ของส�านักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�

๒๐๘,๔๒๙.๙๒ ๒๐๘,๔๒๙.๙๒ - ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๓.๒	โครงการย�อยพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะ
และมาตรฐานที่ก�าหนด	ป�งบประมาณ	
๒๕๕๙

๓๕๗,๘๖๖.๖๓ ๓๕๗,๘๖๖.๖๓ - ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๓.๓	โครงการย�อยสนับสนุน
กลไกและพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู�ของหน�วยงาน	ป�	๒๕๕๙

๔๒,๔๕๐.๐๐ ๔๒,๔๕๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

	 ๔.๔	โครงการใหญ�บูรณาการพัฒนา
ด�านสุขภาพ	(ส�านักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�)

๓,๑๔๐,๖๓๑.๒๐ ๓,๑๓๔,๙๒๒.๘๐ ๕,๗๐๘.๔๐ ๙๙.๘๒
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โครงการ วงเงินจัดสรรหลัง
ปรับแผน

เบิกจ�าย คงเหลือ ร�อยละ
การเบิกจ�าย

	 	 ๔.๔.๑	โครงการย�อยประเมินผล
มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
รอบสถานศึกษา

๖๓๕,๗๖๔.๒๐ ๖๓๕,๗๖๔.๒๐ - ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๔.๒	โครงการย�อยประชุม
วิชาการ	เรื่อง	แนวทางการบังคับใช�
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
รอบสถานศึกษา

๑,๘๙๘,๘๓๑.๔๐ ๑,๘๙๘,๘๓๑.๔๐ - ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๔.๓	โครงการย�อยการตรวจ
สอบการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�

๔๒๓,๓๕๒.๐๐ ๔๒๓,๓๕๒.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๔.๔	โครงการย�อยการพัฒนา
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

๑๘๒,๖๘๓.๖๐ ๑๗๖,๙๗๕.๒๐ ๕,๗๐๘.๔๐ ๙๖.๘๘

	 ๔.๕	โครงการใหญ�ถ�ายทอดความรู�ใน
การดูแลสุขภาพ	เฝ�าระวัง	ป�องกัน	
ควบคมุโรค	ภัยสุขภาพ	และการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมที่มีคุณภาพ	(ส�านักงานคณะ
กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�)

๖,๕๐๕,๒๐๐.๐๐ ๖,๕๐๕,๒๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๕.๑	โครงการย�อยจัดกิจกรรม
วันงดดื่มสุราแห�งชาติ	๒๕๕๙	“ครอบครัว
ก�าวหน�า	เยาวชนก�าวไกล	หัวใจไร�
แอลกอฮอล�”

๘๙๖,๐๕๐.๐๐ ๘๙๖,๐๕๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๕.๒	โครงการย�อยผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ�

๕,๖๐๙,๑๕๐.๐๐ ๕,๖๐๙,๑๕๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

	 ๔.๖	โครงการใหญ�พัฒนาสนับสนุน
การเฝ�าระวังป�องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพตามกลุ�มวัย	(ส�านักงานคณะ
กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�)

๕,๑๖๘,๑๐๗.๔๖ ๕,๑๖๘,๑๐๗.๔๖ -	 ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๖.๑	โครงการย�อยการเฝ�าระวัง
และบังคับใช�กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�

๔๗๒,๒๔๐.๐๐ ๔๗๒,๒๔๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๖.๒	โครงการย�อยประชุมเชิง
ปฏิบัติการแนวทางการด�าเนินคดีตาม
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

๑,๔๔๔,๙๓๕.๗๑ ๑,๔๔๔,๙๓๕.๗๑ -	 ๑๐๐.๐๐
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โครงการ วงเงินจัดสรรหลัง
ปรับแผน

เบิกจ�าย คงเหลือ ร�อยละ
การเบิกจ�าย

	 	 ๔.๖.๓	โครงการย�อยพัฒนา
นโยบาย	และก�ากับติดตามประเมินผล	
การด�าเนินงานควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล�	ป�งบประมาณ	๒๕๕๙

๗๓๓,๐๐๔.๕๒ ๗๓๓,๐๐๔.๕๒ - ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๖.๔	โครงการย�อยประชุม
คณะอนุกรรมการวิชาการด�านการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

๕๓,๕๐๙.๕๕ ๕๓,๕๐๙.๕๕ - ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๖.๕	โครงการย�อยประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาด�านการ
บ�าบัดรักษาฟ��นฟูสภาพผู�ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�

๕๓,๓๖๖.๓๐ ๕๓,๓๖๖.๓๐ - ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๖.๖	โครงการย�อยจัดท�าการ
ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๖.๗	โครงการย�อยการ
พยากรณ�โรคและภัยสุขภาพจากเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล�

๓๓,๔๐๕.๕๐ ๓๓,๔๐๕.๕๐ - ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๖.๘	โครงการย�อยประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจ�าสู�งานวิจัย	
R๒R

๔๑๐,๔๙๓.๒๖ ๔๑๐,๔๙๓.๒๖ - ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๖.๙	โครงการย�อยการพัฒนา
ระบบบัญชาการเหตุการณ�	(Incident	
Command	System)	ของส�านักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�

๒๔๕,๔๓๙.๐๐ ๒๔๕,๔๓๙.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๖.๑๐	โครงการย�อยจัดท�า
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�นโยบาย
แอลกอฮอล�ระดับชาติ	ป�	๒๕๖๐-๒๕๖๓

๒๔๖,๙๗๗.๙๘ ๒๔๖,๙๗๗.๙๘ - ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๖.๑๑	โครงการย�อยพัฒนา
ความร�วมมือเครือข�ายระดับกระทรวง
สาธารณสุข	เพื่อสนับสนุนการป�องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�

๖๗,๕๕๖.๐๐ ๖๗,๕๕๖.๐๐ - ๑๐๐.๐๐
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โครงการ วงเงินจัดสรรหลัง
ปรับแผน

เบิกจ�าย คงเหลือ ร�อยละ
การเบิกจ�าย

	 	 ๔.๖.๑๒	โครงการย�อยประชุม
วิชาการ	เรื่อง	หลักสูตรการฝ�กอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร�างศักยภาพภาคี
เครือข�ายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
ส�าหรับเยาวชน

๓๑๔,๔๐๘.๘๔ ๓๑๔,๔๐๘.๘๔ - ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๖.๑๓	โครงการย�อยปรับ
เปล่ียนพฤติกรรมลดการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล�ในพื้นที่

๕๒๓,๔๗๐.๘๐ ๕๒๓,๔๗๐.๘๐ - ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๖.๑๔	โครงการย�อย	จุลสาร
ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�

๒๖๙,๓๐๐.๐๐ ๒๖๙,๓๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

	 ๔.๗	โครงการใหญ�ส�งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน	
และเสริมสร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติ
ราชการ	กรมควบคุมโรค	(ส�านักงานคณะ
กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�)

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

	 	 ๔.๗.๑	โครงการย�อยเสริมสร�าง	
คุณธรรมจริยธรรม	และความโปร�งใส
ในการปฏิบัติราชการของส�านักงานคณะ
กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	
ป�งบประมาณ	๒๕๕๙

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

๕.	งบลงทุน ๑๒๒,๘๐๐.๐๐ ๑๒๒,๕๑๕.๐๐ - ๙๙.๗๗

๖.	งบรายจ�ายอื่น	(ค�าใช�จ�ายในการเดิน
ทางไปต�างประเทศชั่วคราว)

๕๐๔,๘๒๐.๓๒ ๕๐๔,๘๒๐.๓๒ - ๑๐๐.๐๐
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สรุปภำพรวมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ�ำป�งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
หน�วยงำน ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

สรุปประเด็นส�ำคัญของผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

สรุปผลกำรให�คะแนนตำมข�อเสนอแนะแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำร

• ผลคะแนนรวมของหน�วยงำน : ผลคะแนนโดยภำพรวมทุกมิติของหน�วยงำนอยู�ที่ระดับ ดีกว�ำเป�ำหมำยมำก

• ผลคะแนนของกำรด�ำเนินงำนตำมมิติ : เมื่อพิจำรณำผลคะแนนรำยมิติของหน�วยงำน พบว�ำ สำมำรถด�ำเนินงำนได�ดังนี้
  • มิติที่ ๑ สามารถทำาคะแนนได�.........๔.๖๘๓๓.........อยู�ในระดับ ..........ดีกว�ำเป�ำหมำยมำก............
  • มิติที่ ๒ สามารถทำาคะแนนได�.........๕.๐๐๐๐.........อยู�ในระดับ ..........ดีกว�ำเป�ำหมำยมำก............
  • มิติที่ ๓ สามารถทำาคะแนนได�.........๔.๕๐๐๐.........อยู�ในระดับ ..........ดีกว�ำเป�ำหมำยมำก............
  • มิติที่ ๔ สามารถทำาคะแนนได�.........๕.๐๐๐๐.........อยู�ในระดับ ..........ดีกว�ำเป�ำหมำยมำก............

ผลคะแนนในภำพรวมเปรียบเทียบกับป�ที่ผ�ำนมำ

  ผลการดำาเนินงานของสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล� ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยภาพรวม    
ดีกว�าเป�าหมายมาก อยู�ที่ระดับคะแนน ๔.๗๖๐๐

ผลประเมินแยกตำมมิติ น�้ำหนัก ผลคะแนน ผลคะแนนถ�วงน�้ำหนัก

มิติที่ ๑ ประสิทธิผล ๖๐% ๔.๖๘๓๓ ๒.๘๑๐๐

มิติที่ ๒ คุณภำพกำรให�บริกำร ๑๐% ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐

มิติที่ ๓ ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร ๑๐% ๔.๕๐๐๐ ๐.๔๕๐๐

มิติที่ ๔ พัฒนำองค์กร ๒๐% ๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐

 รวมทุกมิติ ๑๐๐ % ๔.๗๖๐๐

• สรุปภำพรวมผลคะแนนจำก
กำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร

� ดีกว�ำ
เป�ำหมำยมำก

� ดีกว�ำ
เป�ำหมำย

� เป�นไป
ตำมเป�ำหมำย 

� ต�่ำกว�ำ
เป�ำหมำย

� ต�่ำกว�ำ
เป�ำหมำยมำก

P
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำป�งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙                                                     
หน�วยงำน ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข

ประจ�ำป�งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙

มิติ/ตัวชี้วัด
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร หน�วยวัด

น�้ำหนัก
(ร�อยละ)

เกณฑ์กำรให�คะแนน ผลกำร
ด�ำเนิน
งำน

 คะแนน
ที่ได� 

คะแนน
ถ�วง

น�้ำหนัก๑ ๒ ๓ ๔ ๕

มิติที่ ๑ ประสิทธิผลตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  ๑ 
ร�อยละเฉลี่ยถ�วงน�้ำหนักในกำรบรรลุเป�ำหมำยกำร
ด�ำเนินกำรตำมภำรกิจกรม ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์กรม
และตำมภำรกิจหลักของหน�วยงำน 

๖๐  ๔.๖๘๓๓  ๒.๘๑๐๐ 

๑.๑ ร�อยละเฉล่ียถ�วงน�้ำหนักกำรด�ำเนินงำนตำม
ภำรกิจกรมควบคุมโรค ๒๕  ๔.๗๘๐๐  ๑.๑๙๕๐

๑.๑.๑_๑๔ ความชุกของผู�บริโภค
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล�ในประชากรอายุ 
๑๕-๑๙ ป� ไม�เพิ่มขึ้นจากผลการเฝ�า
ระวังพฤติกรรมเสี่ยง (BSS) ในป� 
๒๕๕๘ 

ร�อยละ ๑๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ ๒.๖  ๕.๐๐๐๐  ๐.๗๕๐๐ 

๑.๑.๒ ระดับความสำาเรจ็ของการพัฒนา
ความเข�มแข็งแผนงานควบคุมโรค 
(RDCP) (แผนงานควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�)

ระดับ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕  ๔.๔๕๐๐  ๐.๔๔๕๐ 

๑.๒ ร�อยละเฉล่ียถ�วงน�้ำหนักของกำรบรรลุควำม
ส�ำเร็จตำมตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ที่ก�ำหนด ๑๕  ๔.๗๐๐๐  ๐.๗๐๕๐

๑.๒.๑ ระดับความสำาเร็จของการ
สร�างความร�วมมือและสนับสนุนภาคี
เครอืข�ายระดบัประเทศและนานาชาติ 
เพื่อพัฒนางานด � านการป �องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕  ๕.๐๐๐๐  ๐.๒๕๐๐ 

๑.๒.๒ ระดับความสำาเร็จในการ
ส่ือสารความเส่ียงเพื่อให�ประชาชน
กลุ�มเป�าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต �อง เหมาะสมในการป�องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕  ๔.๑๐๐๐  ๐.๒๐๕๐ 

๑.๒.๓ ระดับความสำาเร็จของการ
พัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ� (In-
cident Command System) ของ 
Emergency Operation Center 
กรมควบคุมโรค

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕  ๕.๐๐๐๐  ๐.๒๕๐๐ 
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มิติ/ตัวชี้วัด
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร

หน�วยวัด
น�้ำหนัก
(ร�อยละ)

เกณฑ์กำรให�คะแนน ผลกำร
ด�ำเนิน
งำน

 คะแนน
ที่ได� 

คะแนน
ถ�วง

น�้ำหนัก๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๑.๓ กลุ�มตัวชี้วัดที่หน�วยงำนเพิ่มเติมตำมบทบำท
ภำรกิจหลักของหน�วยงำน ๒๐  ๔.๕๕๐๐  ๐.๙๑๐๐

๑.๓.๑ ระดับความสำาเร็จของการ
พัฒนากฎหมายที่มีหลักฐานเชิ ง
ประจักษ�และได�รับการยอมรับ

ระดับ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕  ๔.๓๐๐๐  ๐.๔๓๐๐ 

๑.๓.๒ ระดับความสำาเร็จของการ
ดำ า เ นิ น ง า น ค ว บ คุ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม
แอลกอฮอล� รอบสถานศึกษา

ระดับ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕  ๔.๘๐๐๐  ๐.๔๘๐๐ 

มิติที่ ๒ คุณภำพกำรให�บริกำร 
๒. ร�อยละของระดับควำมพึงพอใจและไม�พึงพอใจ
ของผู�รับบริกำร 

๑๐  ๕.๐๐๐๐  ๐.๕๐๐๐ 

๒.๑ ระดบัความสำาเรจ็ของการดำาเนนิ
งานให�กลุ�มลูกค�าหรอืกลุ�มผู�ใช�ผลิตภัณฑ� 
มีความพึงพอใจและไม�พึงพอใจของ
ผลติภัณฑ�หลกัของหน�วยงาน

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕  ๕.๐๐๐๐  ๐.๒๕๐๐ 

๒.๒ ความพงึพอใจและไม�พงึพอใจของ
ผู�รับบรกิารและผู�มีส�วนได�ส�วนเสยี ร�อยละ ๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๕  ๕.๐๐๐๐  ๐.๒๕๐๐ 

มิติที่ ๓ ประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร ๑๐  ๔.๕๐๐๐  ๐.๔๕๐๐

๓ ร�อยละของอัตราการเบิกจ�ายเงินงบ
ประมาณรายจ�ายรวม

ร�อยละ ๕ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๙.๙๖๙๑  ๔.๐๐๐๐  ๐.๒๐๐๐ 

๔ ระดับความสำาเร็จของการนำาข�อมูล
จากระบบฐานข�อมูลไปใช�ประโยชน�

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕  ๕.๐๐๐๐  ๐.๒๕๐๐ 

มิติที่ ๔ พัฒนำองค์กร ๒๐  ๕.๐๐๐๐  ๑.๐๐๐๐

๕ ระดับความสำาเร็จของหน�วยงานใน
การดำาเนินการบริหารจัดการองค�กร
ได�ตามเกณฑ�ทีก่รมควบคมุโรคกำาหนด

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕  ๕.๐๐๐๐  ๐.๒๕๐๐ 

๖ ระดับความสำาเร็จของการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕  ๕.๐๐๐๐  ๐.๒๕๐๐ 

๗ ระดับความสำาเร็จของการจัดการ
ความรู�ของหน�วยงาน

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕  ๕.๐๐๐๐  ๐.๒๕๐๐ 

๘ ระดับความสำาเร็จของการพัฒนา
ระดับคุณธรรมความโปร�งใสในหน�วย
งานภาครัฐ โดยผ�านเกณฑ�ประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดำาเนินงาน

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕  ๕.๐๐๐๐  ๐.๒๕๐๐ 

น�้ำหนักรวม ๑๐๐ ค�ำคะแนนที่ได�  ๔.๗๖๐๐
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จัดท�า (ร�าง) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓

ความเป�นมา
	 สืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรีได�มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร�นโยบายแอลกอฮอล�ระดับชาติ	 ซ่ึงเป�นแผนยุทธศาสตร�	๑๐	ป�	
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓)	 เมื่อวันที่	 ๒๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๓	 และมอบหมายให�คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�แห�งชาติ									
คณะกรรมการควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล�	และคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�จงัหวดั	ร�วมกบัส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสร�างเสริมสุขภาพ	หน�วยงานราชการและภาคีเครือข�ายต�างๆ	ที่เกี่ยวข�อง	รับไปด�าเนินการในการจัดการแก�ไขป�ญหาสถานการณ�	
และติดตามผลแผนยุทธศาสตร�นโยบายแอลกอฮอล�ระดับชาติรวมถึงพัฒนาแผนปฏิบัติการ	เพื่อให�ทุกภาคส�วน	ที่เกี่ยวข�องได�น�าไป
ขับเคลื่อนด�าเนินการต�อไป	โดยที่ผ�านมาได�มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�นโยบายแอลกอฮอล�ระดับชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๕	
-	๒๕๕๙	และได�มกีารขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานภายใต�แผนยทุธศาสตร�	ซ่ึงจากการประเมนิพบว�ายงัไม�ครอบคลมุทกุพืน้ที	่ประกอบกบั
ป�จจุบันสถานการณ�ป�ญหาผลกระทบอันเนื่องมาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น	 จึงจ�าเป�นต�อง									
ได�รับความร�วมแรงร�วมใจจากภาคีเครือข�ายทุกภาคส�วนทั้งภาครัฐและเอกชน	 ในการควบคุมและจัดการผลกระทบอันเนื่องมาจาก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 ดังนั้น	 เพื่อให�เกิดความต�อเนื่องในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร�นโยบายแอลกอฮอล�ระดับชาติ	
จึงต�องเตรียมความพร�อมในการจัดท�า	 (ร�าง)	 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�นโยบายแอลกอฮอล�ระดับชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๓	
เพื่อพัฒนาการด�าเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ของประเทศให�เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด	 อันจะน�าไปสู�											
เป�าหมายที่ท�าให�สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต�อไป

วัตถุประสงค์
	 เพื่อจัดท�า	(ร�าง)	แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ระดับชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๓	

ผลการด�าเนินงาน
	 กรมควบคุมโรค	 โดยส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	 และภาคีเครือข�าย	 ประกอบด�วยหน�วยงาน
สาธารณสุข	 กระทรวงที่เกี่ยวข�อง	 ศูนย�วิจัยป�ญหาสุรา	 ส�านักวิจัยนโยบายสร�างเสริมสุขภาพ	 ส�านักงานเครือข�ายองค�กรงดเหล�า								
แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู�มีป�ญหาการดื่มสุรา	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ	 และหน�วยงานภาคี										
เครือข�ายที่เกี่ยวข�อง	 ได�ร�วมกันด�าเนินการจัดท�า	 (ร�าง)	 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�นโยบายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ระดับชาต	ิ								
พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๓	เพือ่น�าไปใช�ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	ให�บรรลตุามเป�าหมายทีว่างไว�เมือ่สิน้สุดแผน	
พ.ศ.	๒๕๖๓	โดยได�ด�าเนินการ	ดังนี้

กลุ�มยุทธศาสตร์และกำากับติดตามประเมินผล

ผลการด�าเนินงาน

ส�วนที่๔
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	 ระยะที	่ ๑	ประชุมคณะท�างานเครือข�ายหลัก	 เพื่อร�วมกันวิเคราะห�สถานการณ�	 รวบรวมข�อมูลการด�าเนินงานที่ผ�านมาของ
หน�วยงานภาคีเครือข�าย	 ระดมความคิดเห็น	 จัดเตรียมข�อมูลส�าหรับจัดท�า	 (ร�าง)	 แผนปฏิบัติการฯ	 โดยมีการประชุมคณะท�างาน	
จ�านวน	๕	คร้ัง	และประชุมเตรียมการย�อยรายยุทธศาสตร�	จ�านวน	๗	คร้ัง

	 ระยะที่	๒	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�นโยบายแอลกอฮอล�ระดับชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๓	
ในวนัที	่๒๓-๒๔	มิถนุายน	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมรามาการ�เด�นส�	กรุงเทพมหานคร	โดยม	ีศ.คลินกิเกยีรตคิณุ	นพ.ป�ยะสกล	สกลสัตยาทร	
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข	 เป�นประธานการประชุม	 เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข�ายทุกภาคส�วนที่เกี่ยวข�องกับ
การด�าเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ร�วมกันให�ข�อเสนอแนะ	และจัดท�า	(ร�าง)	แผนปฏิบัติการฯ	ให�ครอบคลุมการด�าเนินงาน
ในทุกภาคส�วน

	 ระยะที	่๓	ประชุมคณะท�างานเพื่อร�วมสรุปผลการระดมความคิดเห็น	เพื่อจัดท�า	(ร�าง)	แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�นโยบาย
แอลกอฮอล�ระดับชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๓	 จ�านวน	 ๑	 ครั้ง	 เพื่อสรุปภาพรวม	 แล�วน�าไปเป�นกรอบแนวทางในการจัดท�าและ													
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร�นโยบายแอลกอฮอล�ระดับชาติ	พ.ศ.๒๕๖๐	-	๒๕๖๓	ในระดับจังหวัดต�อไป	
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ป�ญหาอุปสรรค
	 การด�าเนินงานควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ในประเทศไทยมีหน�วยงานที่เกี่ยวข�องจ�านวนมาก	และยังขาดการบูรณาการอย�าง
เป�นรูปธรรม	 นอกจากนั้นการผลักดันแผนยุทธศาสตร�	 และแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�นโยบายแอลกอฮอล�ระดับชาติที่ผ�านมา																					
ยังมีการด�าเนินการค�อนข�างน�อย	อีกท้ังการประชุมกับภาคีเครือข�ายที่เกี่ยวข�อง	เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร�ไม�ต�อเนื่อง	

ข�อเสนอแนะ
	 ผลักดันการด�าเนินงานแบบบูรณาการ	 เพื่อขับเคล่ือนการด�าเนินงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�ภายใต�แผนยุทธศาสตร�
นโยบายแอลกอฮอล�ระดับชาติ	และผลักดันแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�นโยบายแอลกอฮอล�ระดับชาติสู�การปฏิบัติในหน�วยงาน
ภาคีเครือข�ายทุกระดับ	 และทุกภาคส�วน	 เพื่อร�วมกันด�าเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�อย�างเต็มศักยภาพให�บรรลุตาม															
เป�าหมายที่ตั้งไว�	โดยการประชุมและติดตามผลการด�าเนินงานอย�างต�อเนื่องและจริงจัง

สิ่งที่ได�เรียนรู�จากโครงการ
	 จากการด�าเนินงานครึ่งแผนยุทธศาสตร�ฯ	ที่ผ�านมา	ยังขาดความต�อเนื่องในการประสานความร�วมมือของหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
และภาคีเครือข�าย	 และการบูรณาการการด�าเนินงานอย�างจริงจัง	 เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร�สู�การปฏิบัติให�เป�นไปในทิศทาง
เดียวกัน	เพื่อให�การด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค�ตามเป�าหมายที่ก�าหนดไว�	ดังนั้นทุกภาคส�วนจึงจ�าเป�นต�องเข�ามามีส�วนร�วมในการ
จัดท�า	 (ร�าง)	 แผนปฏิบัติการภายใต�ยุทธศาสตร�นโยบายแอลกอฮอล�ระดับชาติ	 เพื่อน�าไปสู�การขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการ	และยกระดับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ของประเทศให�มีประสิทธิภาพสูง	มุ�งสู�การปรับเปลี่ยนค�านิยม	และลดการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ของสังคมไทย	 อันจะส�งผลให�ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี	 โดยเฉพาะในระดับจังหวัดซึ่งมี
กลไกการด�าเนินงานของคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�จังหวัด/คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
กรุงเทพมหานคร	 ท�าหน�าที่เช่ือมประสานการด�าเนินงานในระดับนโยบายของรัฐบาลลงสู�พื้นที่	 สร�างความตระหนักการมีส�วนร�วม
ของทุกภาคส�วนให�เกิดแรงสนับสนุนในการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�อย�างต�อเนื่องและเป�นรูปธรรม	และขยายผลให�ครอบคลุม
ทุกจังหวัดของประเทศ
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โครงการสนับสนุนกลไกและพัฒนากระบวนการจัดการความรู�ของหน�วยงาน ป�งบประมาณ ๒๕๕๙

หลักการและเหตุผล
	 การจดัการความรู�	หรอื	KM	(Knowledge	Management)	คอื	กระบวนการในการพฒันางาน	พฒันาคน	ให�ดี	ให�เก�งกว�าเดิม	
โดยความรู�เหล�านั้นเป�นความรู�ที่อยู�ในรูปความรู�ชัดแจ�ง	(Explicit	Knowledge)	หรือความรู�จากบุคคล	(Tacit	Knowledge)	แล�ว
น�ามาจัดให�เป�นหมวดหมู�เป�นระบบ	มีการเผยแพร�ความรู�	การแลกเปลี่ยนเรียนรู�	รวมทั้งสร�างเป�นความรู�ใหม�ๆ	เพื่อให�บุคลากรสามารถ
น�าความรู�ทีไ่ด�ไปใช�	และต�อยอดให�เกดิประโยชน�ในการท�างาน	เพือ่ให�บรรลตุามเป�าประสงค�ขององค�การ	เนือ่งจากในการปฏิบตังิานนัน้	
แต�ละบทบาท	แต�ละหน�าที่	แต�ละบุคคล	มีความสามารถ	มีเทคนิคที่ต�างกันไป	เพื่อสกัดความรู�นั้นออกมาเป�นเอกสาร	และเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู�ในหน�วยงาน	 ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 มีแผนงานสนับสนุนกลไกและพัฒนา
กระบวนการจดัการความรู�ของหน�วยงาน	เพือ่ให�บคุลากรในองค�กรได�มเีวทรี�วมแลกเปลีย่นเรยีนรู�	สามารถเข�าถงึความรู�	และน�าองค�ความรู�
นั้นไปปรับใช�เป�นแนวทางการปฏิบัติ	เพื่อการพัฒนางาน	พัฒนาตนเอง	ต�อไป	

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
		 ๑.	 เพื่อให�บุคลากรของหน�วยงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ความรู�ที่ส�าคัญในการปฏิบัติงานและถ�ายทอด	ส�งต�อบทเรียนให�กับ
ผู�ปฏิบัติงานรุ�นต�อไป
	 ๒.	 เพือ่ให�บคุลากรของหน�วยงาน	สามารถน�าองค�ความรู�ทีไ่ด�ไปพฒันางาน	เชือ่มโยงการด�าเนนิงานของกลุ�มงาน	และหน�วยงาน
ที่เกี่ยวข�องได�	

การด�าเนินงาน
	 ๑.	 หน�วยงานมกีารวางแผนกจิกรรมจดัการความรู�	ซ่ึงเม่ือได�รับการถ�ายทอดตวัชีว้ดั/แนวทางการด�าเนนิงานจากกรมควบคมุโรค	
ได�มีการถ�ายทอดและชีแ้จงแนวทางการด�าเนนิงานจดัการความรู�ให�กลุ�มงานภายในหน�วยงานรบัทราบร�วมกนั	มีการมอบหมายกลุ�มงาน	
บุคคลเพื่อรับผิดชอบการด�าเนินงาน	
	 ๒.	 มีการทบทวน/แต�งตั้งคณะท�างานจัดการความรู�ของหน�วยงาน	(KM	Team)	
	 ๓.	 คณะท�างาน	KM	Team	ร�วมกันวิเคราะห�ทบทวนและคัดเลือกหัวข�อความรู�ส�าคัญของหน�วยงานที่ต�องด�าเนินการเร�งด�วน	
รวมทั้งเลือกเครื่องมือการจัดการความรู�ตามความเหมาะสมของงาน	
	 ๔.	 มีการแจ�งเวียนประชาสัมพันธ�และเชิญชวนบุคลากรร�วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในรูปแบบการจัดเวทีประชุม
ถ�ายทอดประสบการณ�	แลกเปลี่ยนเรียนรู�ร�วมกัน	ตามประเด็นหัวข�อความรู�ที่หน�วยงานร�วมกันเสนอ	ตามแผนงานในช�วงระยะเวลา
ที่ก�าหนด	
	 ๕.	 ประเมินความพึงพอใจต�อการด�าเนินงานจัดการความรู�และการน�าไปใช�ประโยชน�	เพื่อพัฒนาแผนการจัดการความรู�ของ
หน�วยงานในป�ถัดไป	
	 ๖.	 สรุปบทเรียนการด�าเนินงาน	และแจ�งเวียนทุกกลุ�มงาน
	 ๗.	 จัดเก็บองค�ความรู�เข�าสู�ระบบฐานข�อมูลความรู�ของส�านักงานฯ	 และเผยแพร�องค�ความรู�โดยผ�านช�องทางการเผยแพร�		
อย�างน�อย	๒	ช�องทาง	อาทิ	จุลสารส�านักงานฯ	www.thaiantialcohol.com	เป�นต�น
	 ๘.	 จัดท�ารายงานสรุปการด�าเนินงานตามแผนจัดการความรู� 

กลุ�มพัฒนาว�ชาการ กฎหมาย และองค์กร
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ผลการด�าเนินงาน
	 ๑.	 กิจกรรมถอดความรู�ส�าคัญของหน�วยงาน	ได�องค�ความรู�	จ�านวน	๓	เรื่อง	โดยการถอดบทเรียนจากบุคลากรผู�ที่มีความรู�	
มีประสบการณ�ของส�านักงานฯ	ดังนี้
		 	 คร้ังที่	๑	เทคนิคการประสานโรงแรม	เมื่อวันที่	๕	มกราคม	๒๕๕๙	
	 	 ครั้งที่	๒	เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ	เมื่อวันที่	๒๙	กุมภาพันธ�	๒๕๕๙	
	 	 ครั้งที่	๓	วันวานของวันเพ็ญกับงานธุรการ	เมื่อวันที่	๒๒	เมษายน	๒๕๕๙	
	 ๒.	 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�กลุ�มงาน	(KM	Talk)	ได�รายงานการสังเคราะห�องค�ความรู�	จ�านวน	๕	ประเด็น	ดังนี้
	 		 ครั้งที่	๑	การปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน	ประเมินสถานการณ�	การเฝ�าระวังโรคและภัยสุขภาพ	กับงานควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�	เมื่อวันที่	๒๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๘
	 	 ครั้งที่	๒	การเดินทางไปราชการต�างประเทศ	เมื่อวันที่	๒	กุมภาพันธ�	๒๕๕๙
	 		 ครั้งที่	๓	การประสานงานในวังและท�าเนียบรัฐบาล	เมื่อวันที่	๑๘	พฤษภาคม	๒๕๕๙
	 		 ครั้งที่	๔	การพัฒนางานประจ�าสู�งานวิจัย	(R2R)	เมื่อวันที่	๑	กรกฎาคม	๒๕๕๙
	 		 ครัง้ที	่๕	ทกัษะและแนวทางการบงัคบัใช�กฎหมายทีอ่ยู�ในความรบัผดิชอบของกรมควบคมุโรค	เมือ่วนัที	่๒๔	สิงหาคม	๒๕๕๙

การน�าไปใช�ประโยชน์  
	 ๑.	 เป�นแนวทางในการปฏิบัติงาน	 อาทิ	 การประสานโรงแรม	 การเขียนหนังสือราชการ	 การเตรียมความพร�อมเดินทางไป							
ต�างประเทศ	 การเตรียมความพร�อมเพื่อรับมือปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน	 ประเมินสถานการณ�	 การเฝ�าระวังโรคและภัยสุขภาพ											
การประสานงานกรณีในวังและท�าเนียบรัฐบาล
	 ๒.	 สร�างความรู�ความเข�าใจการปฏิบัติงานของทุกต�าแหน�ง	ทุกหน�าที	่ซ่ึงมีความเช่ือมโยงสัมพันธ�กันเพื่อให�องค�กรเป�นอันหนึ่ง
อันเดียวกันและก�าวสู�เป�าหมายที่วางไว�	
	 ๓.	 เพิม่ความรู�เกีย่วกบักฎหมาย	ระเบยีบ	ข�อบงัคบั	ในฐานะทีเ่ป�นบคุลากรของกระทรวงสาธารณสขุ	และบคุลากรของหน�วยงานรฐั	
	 ๔.	 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�เพื่อพัฒนางานประจ�าสู�งานวิจัย	และเกิดแรงบันดาลใจในการท�างาน

ป�จจัยแห�งความส�าเร็จของการด�าเนินงานจัดการความรู�
	 กรมควบคุมโรค	 มีนโยบายในการจัดการความรู�	 มีแนวทางการด�าเนินงานของร�วมกัน	 หน�วยงานมีการร�วมคัดเลือกหัวข�อ						
องค�ความรู�ทีจ่�าเป�นในการปฏบิติังานร�วมกนั	ทีส่�าคญัผู�บรหิารให�การสนบัสนนุ	คณะท�างานและบคุลากรให�ความร�วมมอืในการด�าเนนิการ
จัดการความรู�ของหน�วยงานอย�างจริงจัง

ป�ญหา/อุปสรรค
	 ด�วยหน�วยงานมีภารกิจหลากหลาย	ท�าให�การด�าเนินงานไม�เป�นไปตามแผนและกลุ�มเป�าหมายที่ต�องการอย�างแท�จริง	ซ่ึงต�อง
มีการปรับหัวข�อความรู�ตามความเร�งด�วนของแต�ละช�วงเวลานั้นๆ	อีกท้ังแต�ละกลุ�มงานมีการด�าเนินงานที่หลากหลายซึ่งแฝงไปด�วย
องค�ความรู�	แต�ยังขาดการบูรณาการร�วมกัน	และยังไม�น�าไปใช�ให�เกิดประโยชน�และปฏิบัติอย�างแท�จริง	
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แนวทางการแก�ไข  
	 ๑.	 ต�องมีแผนส�ารอง	มีการประเมินติดตามสถานการณ�สม�่าเสมอและปรับแผนการด�าเนินงานตามความเหมาะสม
	 ๒.	 ประชาสมัพนัธ�การจดักจิกรรมทัง้หนงัสือราชการ	การติดป�ายประชาสมัพนัธ�	การประชาสมัพนัธ�เสยีงตามสายของหน�วยงาน	
สรุปเอกสารการด�าเนินงานแจ�งเวียนทุกกลุ�มงาน	สรุปผลการด�าเนินงานลงในเว็บไซต�	และในจุลสารฯ	ของหน�วยงาน	รวมทั้งมีการ
ติดตามประเมินผลการน�าไปใช�เมื่อสิ้นป�งบประมาณ	
	 ๓.	 สร�างความเข�าใจ	 สร�างความตระหนัก	 ให�เกิดความอยากที่จะจัดการความรู�ของหน�วยงาน	 โดยเฉพาะทีมคณะท�างาน
จัดการความรู�ของหน�วยงาน	(KM	Team)	และจัดท�าเป�นคู�มือการจัดการความรู�	ให�เป�นแนวทางการด�าเนินงานต�อไป

ประมวลภาพกิจกรรมป�งบประมาณ ๒๕๕๙
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การด�าเนินงานบร�หารจัดการองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการบร�หารจัดการภาครัฐ PMQA

หลักการและเหตุผล 
	 การด�าเนินงานตามเกณฑ�คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 PMQA	 เป�นการสร�างความมั่นใจว�าองค�กรสามารถด�าเนินงาน
ตามภารกิจของหน�วยงาน	 ส�งผลสัมฤทธิ์ในการป�องกันโรคและภัยสุขภาพได�อย�างแท�จริง	 มีระบบจัดการตามมาตรฐานที่ก�าหนด	
สามารถประเมนิระดบัคณุภาพของระบบบรหิารจดัการองค�กรได�	เป�นข�อมลูใช�เพือ่การตดัสนิใจเชงินโยบายและการวางแผนในอนาคต	
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร	 โดยใช�กระบวนการประเมินมาตรฐานตามระบบมาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ	 (PMQA)	
ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 ในฐานะที่เป�นหน�วยงานที่มีบทบาทในการด�าเนินงานด�านนโยบาย	พัฒนา
องค�ความรู�	 พัฒนาระบบการเฝ�าระวัง	 ด�าเนินงานตรวจเตือน	 และประชาสัมพันธ�	 รวมทั้งการผลักดันกฎหมายล�าดับรองเพื่อการ
บังคับใช�กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 การด�าเนินงานด�านสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข�อมูลการด�าเนินงานรับเรื่องร�องเรียน
ตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 ในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงการด�าเนินงานเริ่มตั้งแต�กลไกการแต�งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการระดับหน�วยงาน	 และแต�งตั้งคณะท�างานตามมาตรฐานรายหมวดเพื่อร�วมพัฒนาองค�กรตามเกณฑ�
มาตรฐาน	การให�ความส�าคัญกับการประเมินตนเอง	(self	assessment)	พร�อมทั้งกระตุ�น	ขับเคลื่อนให�องค�กรเกิดการพัฒนาตาม
เกณฑ�พัฒนาคุณภาพ	 และการส�งผลงานเพื่อพิจารณารับรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ	 และน�าข�อเสนอแนะจากผู�ประเมิน
ภายนอกมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพขององค�กรอย�างต�อเนื่อง	

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อให�หน�วยงานสามารถประเมินตนเอง	 และวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ�คุณภาพระบบงานตามเกณฑ�
การบริหารจัดการภาครัฐ	(PMQA)
	 ๒.	 เพื่อสนับสนุนและพัฒนาระบบการท�างานของส�านักงาน	ให�สามารถเสนอผลงานเข�ารับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ผลการด�าเนินงาน
	 ก�าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	และมีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้	
	 ๑.	 ทบทวนและจัดท�ารายงานลักษณะส�าคัญองค�กรของหน�วยงาน	 โดยด�าเนินการทบทวนและแต�งตั้งคณะท�างานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	หมวด	๑	-	๗	ป�งบประมาณ	๒๕๕๙
	 ๒.	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร�างแนวคิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบการบริหารจัดการองค�กร	ระหว�างวันที	่๙	
-	๑๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	ณ	โรงแรมแคนทารี	อยุธยา	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เพื่อชี้แจงเกณฑ�คุณภาพการบริหารจัดการภาค
รัฐระดับพื้นฐาน	ฉบับที่	๒	(Fundamental	Level	Version	๒)	ในการใช�ประเมินองค�กรด�วยตนเอง	(Self	Certify	FL)	หมวด	๑	-	๗	
พร�อมทั้งจัดท�าลักษณะส�าคัญองค�กร(หมวด	 P)	 เพื่อทบทวนข�อมูลภาพรวมของหน�วยงาน	 โครงสร�าง	 และจ�านวนบุคลากร	 สภาพ
แวดล�อมในการปฏิบัติงาน	ให�ทันต�อสถานการณ�ในป�จจุบัน	รวมถึงการประเมินความสัมพันธ�ระหว�างหน�วยงานกับผู�รับบริการ	ส�วน
ราชการอื่น	และประชาชนกลุ�มเป�าหมาย	จ�านวนผู�เข�าร�วมประชุม	๕๐	คน
	 ๓.	 จัดประชุมคณะท�างานฯ	รายหมวด	เพื่อจัดท�าแผนปรับปรุงองค�กรของหน�วยงาน	ตามโอกาสในการปรับปรุง	(OFI)	จาก
การประเมินตนเองตามเกณฑ�	Fundamental	Level	(FL)	หมวด	๑	-	๖	และก�าหนดผลลัพธ�ตัวชี้วัดความส�าเร็จรายด�าน

กลุ�มพัฒนาว�ชาการ กฎหมาย และองค์กร
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	 ๔.	 การสนับสนุนและการติดตามผลการด�าเนินงาน	ได�ผลลัพธ�ตามผลชี้วัด	ดังนี้		
	 	 หมวด	๑	มีการด�าเนินงานครบทุกขั้นตอนตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค�กร	คิดเป�นร�อยละ	๑๐๐	
	 	 *	 ผลคะแนนจากการประเมินผลคุณธรรมและความโปร�งใสการด�าเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ	 จากส�านักงานคณะ
กรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ	(ป.ป.ช)	เท�ากับ	๑๐๐	คะแนน	คะแนน	RM	๖	ระดับคุณธรรมและความโปร�งใส
การด�าเนินงานของหน�วยงาน	(ITA)	เท�ากับ	๑๐๐	คิดเป�นระดับ	๕
	 	 ผลส�าเร็จ	RM	๘	ร�อยละการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวม	เท�ากับร�อยละ	๑๐๐	คิดเป�นระดับ	๕
	 	 หมวด	๒	มีการด�าเนินงานครบทุกขั้นตอนตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค�กร	คิดเป�นร�อยละ	๑๐๐	
	 	 คะแนน	 RM	 ๑	 ร�อยละความส�าเร็จของร�อยละเฉลี่ยถ�วงน�้าหนักในการบรรลุเป�าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ												
ส�วนราชการ	คิดเป�นระดับ	๕
	 	 หมวด	๓	มีการด�าเนินงานครบทุกขั้นตอนตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค�กร	คิดเป�นร�อยละ	๑๐๐	
	 	 การประเมินความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย	 จ�านวน	 ๘	 กลุ�มเป�าหมาย	 คะแนน	 RM	๓	 ร�อยละ								
ความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเท�ากับ	๙๒.๗๕	คิดเป�นระดับ	๕
	 	 หมวด	๔	มีการด�าเนินงานครบทุกขั้นตอนตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค�กร	คิดเป�นร�อยละ	๑๐๐	
	 	 ด�าเนินกิจกรรมทบทวนปรับปรุงฐานข�อมูลที่ใช�ในการปฏิบัติงานในแต�ละประเด็นยุทธศาสตร�ของหน�วยงานการปรับปรุง
ระบบฐานข�อมูล	(IT)	ระบบ	Backbone	online	มีการจัดการความรู�ผ�านกิจกรรมถอดบทเรียน	จ�านวน	๓	เรื่อง	ได�แก�	เทคนิคการ
ประสานโรงแรม	เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ	เทคนิคการท�างานธุรการ	หัวข�อ	KM	Talk	จ�านวน	๕	เรื่อง	ได�แก�	การปฏิบัติเพื่อ
เฝ�าระวังโรคและภัยสุขภาพ	๕	มิติ	จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	การเดินทางไปต�างประเทศ	การประสานงานในวังและท�าเนียบรัฐบาล	
การพัฒนางานประจ�าสู�งานวิจัย	การพัฒนาทักษะการบังคับใช�กฎหมายที่อยู�ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค	
	 	 หมวด	๕	มีการด�าเนินงานครบทุกขั้นตอนตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค�กร	คิดเป�นร�อยละ	๑๐๐	
	 	 การด�าเนินการส�ารวจความผูกพันของบุคลากรในส�านักฯ	 จ�านวน	๒	 คร้ัง	 ครอบคลุมไม�น�อยกว�าร�อยละ	 ๘๐	 สรุปและ							
จัดล�าดับความส�าคัญของป�จจัยที่มีผลต�อความผูกพันในองค�กร	จัดท�าแผนปฏิบัติการด�าเนินงานภายใต�โครงการสถานที่ท�างานน�าอยู�	
น�าท�างาน	ด�าเนินการตามแผน	สรุป	ป�ญหาอุปสรรค	ข�อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด�าเนินงานในป�ต�อไป	คะแนน	RM	๕	ร�อยละ
ความส�าเร็จของการด�าเนินการตามแผนฯ	คิดเป�นระดับ	๕
	 	 หมวด	๖	มีการด�าเนินงานครบทุกขั้นตอนตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค�กร	คิดเป�นร�อยละ	๑๐๐	
	 	 มีกิจกรรมประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการส�าคัญตามประเด็นยุทธศาสตร�ของทุกกลุ�มงาน	และการคัดเลือกกระบวนงาน
เพื่อน�ามาจัดท�าเป�นคู�มือการปฏิบัติงาน	จ�านวน	๒๓	กระบวนงาน	
	 	 คะแนน	 RM	๙	 ร�อยละความส�าเร็จของร�อยละเฉล่ียถ�วงน�้าหนักในการบรรลุเป�าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการที่ส�าคัญ	
คิดเป�นระดับ	๕
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ตารางที่ ๕ ผลตามเกณฑ์การให�คะแนนเทียบกับร�อยละของผลส�าเร็จตามเป�าหมายของตัวชี้วัด

มิติ
หมวด ๗

ตัวชี้วัด
(RM)

น�้าหนัก
ของ RM
(W๑-๖)

เกณฑ์การให�คะแนนเทียบกับร�อยละของผลส�าเร็จ
ตามเป�าหมายของตัวชี้วัด

คะแนนที่
ได�

(SM)

คะแนน
ถ�วง

น�า้หนักระดับ ๑
(.๐๒ 

คะแนน)

ระดับ ๒
(๐.๔ 

คะแนน)

ระดับ ๓
(๐.๖ 

คะแนน)

ระดับ ๔
(๐.๘ 

คะแนน)

ระดับ ๕
(๑ 

คะแนน)

๗.๑ RM1 ๐.๑ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๑ ๐.๑

๗.๒ RM3 ๐.๓ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๑ ๐.๓

๗.๓ RM5 ๐.๒ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑ ๐.๒

๗.๔ RM6 ๐.๒ ๐-๑๙.๙๙
คะแนน

๒๐-
๓๙.๙๙
คะแนน

๔๐-
๕๙.๙๙
คะแนน

๖๐-
๗๙.๙๙
คะแนน

๘๐-๑๐๐
คะแนน

๑ ๐.๒

๗.๕ RM8 ๐.๑ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑ ๐.๑

๗.๖ RM9 ๐.๑ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๑ ๐.๑

๑	คะแนน ผลรวมคะแนนถ�วงน�้าหนัก ๑

ป�จจัยความส�าเร็จของการด�าเนินงาน 
	 ๑.	 มีงบประมาณการด�าเนินงานอย�างต�อเนื่อง
	 ๒.	 ความต�อเนือ่งของบคุลากรและทมีงานทีร่บัผดิชอบหลกัในการด�าเนนิงานตามเกณฑ�คณุภาพ	เนือ่งจากมรีายละเอยีดในการ
ปฏิบัติงานรวมถึงการรวบรวมข�อมูลและเชื่อมโยงสู�รูปธรรมการปฏิบัติงานประจ�า	
	 ๓.	 ผู�บริหารสูงสดุของหน�วยงานให�ความส�าคญักบัการด�าเนนิงาน	ฯ	 เพราะเป�นตวัชีว้ดัของหน�วยงาน	และก�าหนดให�เชือ่มโยง			
สู�การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
	 ๔.	 บคุลากรให�ความร�วมมอืและให�ความส�าคญัในการพฒันาองค�กรตามแนวทางการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั

ป�ญหาอุปสรรค
	 การก�าหนดโครงสร�างของคณะท�างานรายหมวด	 ก�าหนดให�ประธานหมวดเป�นหัวหน�ากลุ�มหรือหัวหน�างานที่มีภารกิจ													
ตรงตามบทบาทหน�าที่ของแต�ละหมวด	ส�วนคณะท�างานจะถูกเสนอชื่อมาจากกลุ�มงานต�างๆ	ซ่ึงจะมีบทบาทเป�นแกนน�าการท�างาน
ของแต�ละหมวดของกลุ�มงานนั้นๆ	 ป�ญหาที่พบคือ	 วัน	 เวลา	 เพื่อนัดหมายการประชุมให�ประธานและคณะท�างานอยู�ครบทุกคน									
ตามองค�ประชุมจะท�าได�ค�อนข�างยาก	ภารกิจประจ�าของแต�ละคน	งานจัดอบรม	และการจัดประชุมต�างๆ	ของกลุ�มงาน	รวมถึงภารกิจ
ของประธานแต�ละหมวด	 รวมถงึอาจมภีารกจิเร�งด�วน	 การมอบหมายไปราชการต�างหน�วยงาน	ต�างจงัหวดั	 การเชญิประชมุจากหน�วยงาน				
ที่เกี่ยวข�อง	เป�นผลที่ท�าให�การนัดประชุมทั้งประธานและคณะท�างานล�าช�า	หรืออาจต�องเลื่อนการประชุม	หรือปรับเปลี่ยนเวลาเพื่อ
ประชุมคณะท�างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข
	 ๑.	 วางแผนการด�าเนินงานที่ไม�ซ�้าซ�อนกัน	มีความสอดคล�อง	และเชื่อมโยงกับกิจกรรมของส�านักงาน	เพื่อเกิดจุดเช่ือมต�อของ
กิจกรรมตามแผนปรับปรุงองค�กร	
	 ๒.	 การแจ�ง	ประสานนัดหมายล�วงหน�า	และทบทวนก�าหนดเวลาที่ชัดเจนก�อนการประชุมกับประธานแต�ละหมวด	โดยชี้แจง
เน�นความส�าคัญกับเลขานุการของแต�ละหมวด
	 ๓.	 ก�าหนดวันประชุมที่คณะท�างานทุกคน	 หรือคณะท�างานกึ่งหนึ่งสามารถเข�าร�วมการประชุมได�	 เพื่อให�เป�นไปตามแผน
ปรับปรุงองค�กรที่ก�าหนด
	 ๔.	 ในกรณทีีค่ณะท�างานไม�สามารถเข�าร�วมประชมุได�	ให�มีการมอบหมายผู�เกีย่วข�องอืน่ทีอ่ยู�ในกลุ�มงานนัน้	เข�าร�วมประชมุแทน	
	 ๕.	 การเหลื่อมเวลาประชุมให�สอดคล�องกับการประชุมที่เกี่ยวข�อง	เช�น	ประชุมคณะกรรมการบริหารในช�วงเช�า	จะนัดหมาย
ประชุมคณะท�างานหมวด	๑	ในช�วงบ�าย	หรือ	การประชุมหมวด	๑	และหมวด	๗	จะประชุมต�อเนื่องกัน	เนื่องจากองค�ประกอบของ
คณะท�างานเป�นชุดเดียวกัน	เพิ่มเติมเฉพาะผู�เกี่ยวข�องเท�านั้น
	 ๖.	 ใช�สัมพันธ�ภาพส�วนตัวเพื่อนัดหมายเข�าร�วมการประชุม

สิ่งที่ได�เรียนรู�จากโครงการ
	 ๑.	 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 เป�นการด�าเนินการภายใต�ประเด็นยุทธศาสตร�ที่	 ๕	 ของส�านักงานคณะ
กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ผู�บริหารควรให�ความส�าคัญ	และมอบให�บุคลากรมีส�วนร�วมในการด�าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐทุกคน	 โดยอาจจะให�เป�นตัวชี้วัดของบุคลากรในการประเมินการปฏิบัติราชการ	 เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ขององค�กรให�ดียิ่งขึ้นต�อไป
	 ๒.	 ใช�ผลการด�าเนินงานปรับปรุงองค�กรรายหมวดเป�นข�อมูลน�าเข�าในการจัดท�าแผนปฏิบัติการของหน�วยงานในป�ถัดไป
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โครงการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต�อพระราชบัญญัติควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑

หลักการและเหตุผล 
	 ตลอดระยะเวลา	 ๘	 ป�	 นับจากพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 มีผลบังคับใช�ตั้งแต�วันที่	 ๑๔	
กุมภาพันธ�	๒๕๕๑	เป�นต�นมา	เพื่อลดอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ของประชาชน	ลดป�ญหาและผลกระทบ	ทั้งด�านสังคม
และเศรษฐกจิ	อนัเกดิจากการบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	ช�วยเสรมิสร�างสุขภาพของประชาชนให�ตระหนกัถงึโทษพษิภยัของเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล�	ตลอดจนช�วยป�องกนัเดก็และเยาวชนมใิห�เข�าถงึเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�ได�โดยง�าย	ส�านกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล�	 ได�อาศัยอ�านาจตามความในพระราชบัญญัติฯ	พัฒนาอนุบัญญัติ	กฎระเบียบย�อย	 เพื่อสนับสนุนการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�ให�มีความครอบคลุม	 ทันต�อสถานการณ�	 และรัดกุมมากยิ่งขึ้นควบคู�ไปกับการประชาสัมพันธ�สร�างความตระหนัก													
ปลูกจิตส�านึกใหม�	การมีส�วนร�วมพัฒนา	และสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
	 เพือ่ให�การบงัคบัใช�กฎหมายเป�นไปตามทีบ่ญัญตัไิว�	และมกีารร�างอนบุญัญตัใิหม�เพิม่เตมิ	จงึต�องมกีารท�าการส�ารวจความคดิเหน็
ของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู�รูปภาพป�ายโฆษณา	การแก�ไขเพ่ิมเติมนิยามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	
พ.ศ.	๒๕๕๑	ให�มีความชดัเจนยิง่ขึน้	การแก�ไขเพิม่เตมิวธิกีารขายหรอืลกัษณะการขาย	การแก�ไขเพิม่เตมิอ�านาจหน�าทีพ่นกังานเจ�าหน�าที่	
การก�าหนดสถานที่หรือบริเวณห�ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�รอบสถานศึกษา	หลักเกณฑ�	 วิธีการ	 และเงื่อนไข	 เกี่ยวกับข�อความ					
ค�าเตือนส�าหรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�	 เพื่อสร�างแนวร�วมและสร�างกระแสสนับสนุนให�มีการบังคับใช�กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�อย�างจริงจัง	ตลอดจนเผยแพร�ประชาสัมพันธ�กฎหมาย
	 จากเหตุผลดังกล�าวข�างต�น	ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ร�วมกับบริษัท	กลุ�มแอดวานซ�รีเสิร�ช	จ�ากัด	
จึงได�ด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นข�อความค�าเตือนในฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 ๒.	 เพื่อส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต�อร�างพระราชบัญญัติฯ	และร�างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 ๓.	 เพื่อส�ารวจการรับรู�เกี่ยวกับกฎหมายและผลการบังคับใช�กฎหมาย	และช�องทางการแจ�งเรื่องร�องเรียนกระท�าผิดกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑

การด�าเนินงาน 
	 ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ร�วมกับบริษัทกลุ�มแอดวานซ�รีเสิร�ช	จ�ากัด	ได�ส�ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนต�อพระราชบญัญติัควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	โดยท�าการส�ารวจกบักลุ�มตวัอย�างทีม่อีายรุะหว�าง	๑๑-๖๐	ป�	
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	สมุทรปราการ	นนทบุรี	ปทุมธานี	ชลบุรี	นครปฐม	ราชบุรี	เชียงใหม�	เชียงราย	นครสวรรค�	นครราชสีมา	
อุบลราชธานี	ขอนแก�น	อุดรธานี	นครศรีธรรมราช	สงขลา	และสุราษฎร�ธานี	จ�านวน	๓,๖๒๘	คน	

กลุ�มพัฒนาว�ชาการ กฎหมาย และองค์กร
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ผลการด�าเนินงาน 
	 ๑.	 ข�อมลูทัว่ไปและพฤตกิรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	ผลการส�ารวจกลุ�มตัวอย�างทัง้ส้ิน	๓,๖๒๘	ราย	พบว�า	เป�นเพศหญงิ	
ร�อยละ	๕๓.๒๐	และเพศชาย	ร�อยละ	๔๖.๘๐	มีอายุ	๒๐-๒๙	ป�	มากที่สุด	ร�อยละ	๒๖.๓๐	มีการศึกษาสูงสุดอยู�ในระดับมัธยมศึกษา/	
ปวช./หรือเทียบเท�า	ร�อยละ	๔๖.๙๑	ส�วนใหญ�เป�นนักเรียน/นักศึกษา	ร�อยละ	๓๒.๒๕	ส�วนใหญ�ไม�มีรายได�หลัก	ร�อยละ	๔๑.๑๒	
รองลงมามีรายได�	๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐	บาท	ร�อยละ	๑๗.๓๖	มีสถานภาพป�จจุบันโสดมากที่สุด	ร�อยละ	๕๓.๖๔	มีสัดส�วนการมีบุตร
สูงสุด	๒	ราย	ร�อยละ	๔๐.๗๘	ลักษณะที่พักอาศัยในป�จจุบันของกลุ�มตัวอย�างเป�นเจ�าของบ�าน	ไม�มีภาระผ�อนช�าระมากที่สุด	ร�อยละ	
๓๘.๕๙	
	 ๒.	 ผลการส�ารวจพฤติกรรมการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 ภาพรวมกลุ�มตัวอย�างมีสัดส�วนการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�													
ร�อยละ	๔๗.๒๗	เป�นเพศชายมากกว�าเพศหญิง	ซ่ึงบางพื้นที่มีสัดส�วนการดื่มมากกว�าร�อยละ	๕๐	คือ	เขตปริมณฑล	(สมุทรปราการ	
นนทบุรี	และปทุมธานี)	ภาคกลาง	และภาคเหนือ	โดยจากจ�านวนผู�ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ดังกล�าว	ส�วนใหญ�มีพฤติกรรมการดื่ม
ลักษณะนานๆ	คร้ัง	
	 ๓.	 ความคดิเห็นต�อโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	พบว�า	กลุ�มตวัอย�างมากกว�าครึง่ระบภุาพโฆษณาว�าเป�นเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล�	
โดยภาพที่กลุ�มตัวอย�างระบุว�าเป�นสินค�าประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล�มากกว�าร�อยละ	๙๐	เป�นภาพผลิตภัณฑ�ช�าง	และภาพของ
ผลิตภัณฑ�ลีโอ	ทั้งสีสัน	 ตัวอักษร	 รูปภาพบุคคล/สัตว�	 และเคร่ืองหมาย/สัญลักษณ�	 ที่อยู�บนภาพโฆษณามีส�วนดึงดูดความสนใจให�
เกิดความจดจ�าได�เช�นเดียวกัน	 รวมทั้งภาพโฆษณาผลิตภัณฑ�ช�าง	 และลีโอ	 เครื่องหมาย/สัญลักษณ�	 ท�าให�กลุ�มตัวอย�างรับรู�ว�าเป�น
ผลิตภัณฑ�ที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล�เหมือนกัน
	 ๔.	 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ผลการส�ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับร�างพระราชบัญญัติฯ	และร�างอนุบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เห็นด�วยในระดับ
เห็นด�วยมาก	 ร�อยละ	๗๘.๒	 เมื่อพิจารณาเป�นรายประเด็นจากการตอบข�อค�าถามในส�วนของความคิดเห็นระดับ	๔-๕	 คะแนน											
(เห็นด�วยมาก/มากที่สุด)	ต�อความคิดเห็น
	 	 ๔.๑	 การผลักดันอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	 กลุ�มตัวอย�างเห็นด�วยในระดับมากกับ
ประเด็นการห�ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ภายในร�านค�าหรือร�านอาหารในวันพระใหญ�	(มาฆบูชา	วิสาขบูชา	อาสาฬหบูชา	เข�าพรรษา	
และออกพรรษา)	ซ่ึงเป�นวันห�ามขายด�วยมากที่สุด
	 	 ๔.๒	 การห�ามมิให�ผู�ใดขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�โดยวิธีการหรือลักษณะดังต�อไปนี้	กลุ�มตัวอย�างเห็นด�วยในระดับมากกับ
การห�ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�รอบสถานศึกษาในรัศมี	๓๐๐	เมตร	มากที่สุด	
	 	 ๔.๓	 กลุ�มตัวอย�างเห็นด�วยว�าการแสดงรูปภาพค�าเตือนถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล�มีผลต�อการรับรู�โทษ
มากขึ้น	 รองลงมาคือ	 ก�าหนดให�มีการแสดงภาพค�าเตือนบนฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ประกอบภาพลักษณ�ของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�หรือภาพสัญลักษณ�ของบริษัทผู�ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 ที่มีส�วนท�าให�กลุ�มตัวอย�างอยากซื้อและอยากดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�ลดลง
	 	 ๔.๔	 การค�าระหว�างประเทศต�อการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�รู�สึกไม�เห็นด�วย	 หากมีการ											
น�าสินค�าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล�มาเจรจาการค�าระหว�างประเทศ	และการน�าเข�าภาษีสินค�าประเภทเครื่องดื่ม
	 ๕.	 ผลส�ารวจการรับรู�เกี่ยวกับกฎหมายและผลการบังคับใช�กฎหมาย	 และช�องทางการแจ�งเรื่องร�องเรียนการกระท�าผิด
กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 พบว�าส�วนใหญ�กลุ�มตัวอย�างรับรู�เกี่ยวกับกฎหมายและ									
ผลการบังคับใช�กฎหมาย	โดยพบว�ามีถึง	๓	ประเด็นที่กลุ�มตัวอย�างรับรู�มากกว�าร�อยละ	๙๐	ได�แก�	ประเด็นไม�สามารถขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�ในสถานศกึษา	 รองลงมาไม�สามารถดืม่เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล�ในขณะขบัขีห่รือโดยสารบนรถ	และไม�สามารถขายดืม่เครือ่งด่ืม
แอลกอฮอล�ให�กับบุคคลที่มีอายุต�่ากว�า	๒๐	ป�บริบูรณ�	 แต�มีเพียงประเด็นเดียวที่กลุ�มตัวอย�างรับรู�ไม�ถึงครึ่งคือ	ประเด็นไม�สามารถ
ขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�ด�วยวธิกีารลด	แลก	แจก	แถม	เป�นประเด็นทีก่ลุ�มตัวอย�างรบัรู�น�อยทีสุ่ด	การรับรู�ช�องทางการแจ�งเรือ่งร�องเรยีน
ผู�กระท�าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	 ส�วนใหญ�ยังไม�ทราบว�ามีช�องทางการแจ�งเร่ืองร�องเรียน										
กลุ�มเพศหญงิไม�ทราบว�ามชี�องทางการแจ�งร�องเรยีนมากกว�าเพศชาย	นอกจากนีก้ลุ�มตวัอย�างอายตุ�า่กว�า	๑๕	ป�	 ไม�ทราบว�ามชี�องทาง	
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การแจ�งเร่ืองร�องเรียนมากที่สุด	 อย�างไรก็ตามกลุ�มตัวอย�างที่ทราบว�ามีช�องทางการแจ�งเรื่องร�องเรียนการกระท�าผิดส�วนใหญ�ยังไม�เคย
แจ�งเรื่องร�องการกระท�าผิดดังกล�าว	และกลุ�มผู�ที่เคยแจ�งเรื่องร�องเรียนการกระท�าผิดจะแจ�งผ�านศูนย�รับเรื่องร�องเรียนบุหรี่และสุรา
มากทีส่ดุ	 รองลงมาคอืส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั	 และสายด�วนกรมควบคมุโรค	ตามล�าดับ	 และกลุ�มตวัอย�างมากกว�าครึง่ยงัไม�รู�จกั
สถานที่บ�าบัดรักษาผู�มีป�ญหาจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 โดยกลุ�มตัวอย�างที่รู�จักสถานบ�าบัดรักษา	 หรือสมาชิกในครอบครัวที่รู�จัก	
มากกว�าคร่ึงไม�เคยเข�ารับการบ�าบัดรักษาป�ญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 ๖.	 ความพึงพอใจต�อการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�รู�จัก
ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	โดยรู�จักผ�านส่ือโทรทัศน�มากที่สุด	รองมาผ�านส่ืออินเทอร�เน็ต	และสื่อสาธารณะ	
เช�น	Facebook,	Line,	Instagram	เป�นต�น	ส�วนใหญ�พึงพอใจต�อการด�าเนินงานป�องกันและควบคุมโรคของส�านักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	รองลงมาคือ	การน�าเสนอข�อมูลข�าวสารการป�องกันและควบคุมโรคของส�านักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�	และด�านภาพลักษณ�ในการด�าเนินงานป�องกันและควบคุมโรค	ตามล�าดับ	และเม่ือน�ามาวิเคราะห�ความส�าคัญ
และความพึงพอใจที่มีต�อส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 พบว�าด�านการน�าเสนอข�อมูลข�าวสารการป�องกัน
และควบคุมโรคของส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 เป�นจุดแข็งของส�านักงาน	 ด�านการด�าเนินงานต�อการ
ป�องกันและการควบคุมโรคของส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�เป�นคุณค�าเพิ่มของส�านักงาน	 และด�าน											
ภาพลักษณ�ในการด�าเนินงานป�องกันและควบคุมโรคของส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 เป�นจุดอ�อนที่
ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ควรปรับปรุงด�วน

ป�จจัยความส�าเร็จ
	 การได�รับความร�วมมอืจากเจ�าหน�าทีใ่นกลุ�มงานทีเ่กีย่วข�องกบัข�อมลูวชิาการและกฎหมายตามพระราชบญัญติัควบคมุเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	

ป�ญหาอุปสรรค
	 การเขยีนข�อก�าหนดโครงการ	(TOR)	จะต�องได�จากร�างแบบสอบถามส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชน	ซ่ึงถ�าร�างแบบสอบถามฯ	
ไม�ชัดเจน	จะท�าให�ต�องแก�ไขข�อก�าหนดโครงการ	(TOR)	ด�วย	เพราะแบบสอบถามเป�นเรื่องที่ส�าคัญที่สุดในการส�ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน	

ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข
	 การเขียนข�อก�าหนดโครงการ	(TOR)	ที่ชัดเจนและตรงประเด็น	จะท�าให�ผลการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน	ตรงตาม
วัตถุประสงค�ของโครงการ	

สิ่งที่ได�เรียนรู�จากโครงการ
	 ได�ทราบถึงขั้นตอนการด�าเนินงานส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน	 การเขียนข�อก�าหนดโครงการ	 (TOR)	 การจัดท�า
แบบสอบถาม	การออกส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนภาคสนาม	การวิเคราะห�และสรุปข�อมูล 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจ�าสู�งานว�จัย (R2R)

หลักการและเหตุผล 
	 การพัฒนางานประจ�าสู�การวิจัย	 (Routine	 to	 research	 :	 R2R)	 เป�นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	 ในการสังเคราะห�
ป�ญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจ�าที่ปฏิบัติอยู�และพัฒนาต�อยอดเป�นงานวิจัย	เพื่อน�าผลที่ได�มาปรับปรุงและพัฒนางานให�มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น	 กล�าวได�ว�า	 R2R	 เป�นการผสมผสานระหว�างการพัฒนาคุณภาพการท�างานและการวิจัยที่เน�น	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู�เพื่อให�
เกิดความคิดสร�างสรรค�ใหม�ๆ	โดยมี	๔	ส�วนหลักที่ส�าคัญ	คือ
	 ๑)	 ค�าถามต�องมาจากป�ญหาที่เกิดขึ้น	
	 ๒)	 คนท�าวิจัยต�องเป�นคนที่ก�าลังเผชิญป�ญหา	
	 ๓)	 ผลลัพธ�ที่ได�คือป�ญหาได�รับการแก�ไข	และเกิดการบริการที่ดีขึ้น	
	 ๔)	 สามารถน�าผลงานวิจัยมาใช�ประโยชน�ได�จริง

 

กลุ�มพัฒนาว�ชาการ กฎหมาย และองค์กร
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	 ที่ผ�านมา	 การพัฒนางานประจ�าให�เกิดเป�นงานวิจัยไม�ได�เกิดขึ้นอย�างกว�างขวางในหน�วยงานและองค�การต�างๆ	 เนื่องจาก
บุคลากรคิดว�างานวิจัยเป�นงานที่ต�องท�าโดยนักวิชาการหรือผู�เชี่ยวชาญระดับสูง	 รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยเป�น
ส่ิงที่ยุ�งยากซับซ�อน	จึงท�าให�เกิดความกังวลไม�กล�าที่จะแก�ป�ญหาต�างๆเพื่อให�เกิดคุณภาพด�วยการท�าวิจัย	จึงท�าให�การด�าเนินการเพื่อ
แก�ไขป�ญหาในงานประจ�าไม�ได�น�ามาพัฒนาต�อยอดไปเป�นงานวิจัย	 จึงขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพงานด�วย	 Evidence	 base	
จากการวิจัยขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะและความเช่ียวชาญในการวิจัย	และขาดโอกาสในการน�าผลการวิจัยมาใช�ประโยชน�และ
เผยแพร�ในวงกว�าง
	 กลุ�มพัฒนาองค�กรและวิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	จึงได�จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนางานประจ�าสู�งานวิจัย	R2R	โดยมุ�งเน�นบุคลากรภายในหน�วยงานที่สนใจเพื่อให�บุคลากรภายในหน�วยงานสามารถวิเคราะห�
ป�ญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่ตนเองปฏิบัติเป�นประจ�า	สามารถต�อยอดเป�นงานวิจัยได�อย�างมีประสิทธิภาพ	และสามารถน�าไปใช�ประโยชน�
ในทางวิชาการที่ต�องการได�

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อให�ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�และเข�าใจเกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต�น	 ทั้งในการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	 และ
สามารถน�าไปประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงานได�
	 ๒.	 เพื่อให�ผู�เข�ารับการอบรมมีความสามารถในการวิเคราะห�ป�ญหาจากงานประจ�าและพัฒนาเป�นงานวิจัยได�
	 ๓.	 เพื่อให�ผู�เข�ารับการอบรมได�แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจ�าของตนเองสู�งานวิจัยได�อย�างมีประสิทธิภาพ
และมผีลงาน	R2R	ของส�านกัคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	อย�างน�อย	๕	เรือ่ง	และสามารถน�าผลงานนีไ้ปใช�ประโยชน�ได�

การด�าเนินงาน
	 ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ได�จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประจ�าสู�งานวิจัย	(R2R)	โดย
แบ�งออกเป�น	๓	ระยะ	คือ	
 ระยะที่ ๑	ระหว�างวันที่	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	–	๒	ธันวาคม	๒๕๕๘	
 หัวข�อ	 ความหมาย	 ปรัชญา	ประเภท	 ขั้นตอนของการวิจัย	 การก�าหนดขอบเขตและตัวแปร	การทบทวนวรรณกรรมและ							
งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง	การเขียนโครงร�างการวิจัย
 ระยะที่ ๒	ระหว�างวันที่	๔	–	๕	กุมภาพันธ�	๒๕๕๙	
 หัวข�อ	การสร�างเคร่ืองมือวิจัย	การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย	การเก็บรวบรวมข�อมูล	สถิติและการวิเคราะห�ข�อมูล
 ระยะที่ ๓	ระหว�างวันที่	๒๕	–	๒๘	พฤษภาคม	๒๕๕๙
 หัวข�อ	 การวิเคราะห�ข�อมูล	 การแปลผลการวิเคราะห�ข�อมูล	 การเขียนสรุปผลการวิจัย	 การอภิปรายผลและข�อเสนอแนะ									
การวิจัย	การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

ผลการด�าเนินงาน
	 บุคลากรส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	สามารถผลิตผลงานวิจัย	R2R	ได�ทั้งหมด	๑๘	เล�ม	รายละเอียด
ดังต�อไปนี้
	 ๑.	 ความผูกพันต�อองค�กรของบุคลากรในส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 ๒.	 ความพึงพอใจต�อการให�บริการของงานการเงินและบัญชี	 ของผู�รับบริการในส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�
	 ๓.	 ความพึงพอใจต�อการให�บริการของงานพัสดุ	ของผู�รับบริการในส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
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	 ๔.	 ศึกษาป�ญหา	 อุปสรรค	 และข�อเสนอแนะด�านการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี	 ของส�านักงานคณะกรรมการควบคุม			
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 ๕.	 ความพึงพอใจต�อการสนับสนุนแนวทางการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�รอบสถานศึกษา	ของเครือข�ายเฝ�าระวังและ
บังคับใช�กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ป�งบประมาณ	๒๕๕๙	
	 ๖.	 ความพึงพอใจของภาคีเครือข�ายต�อการสนับสนุนการบังคับใช�กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 ๗.	 การมีส�วนร�วมในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ของชุมชน	ณ	ต�าบลน�าร�อง	๓	แห�ง	(ต�าบลห�วยแห�ง	ต�าบล
วังหิน	และ	ต�าบลการุ�ง)	อ�าเภอบ�านไร�	จังหวัดอุทัยธานี
	 ๘.	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการใช�หลักสูตรการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร�างศักยภาพภาคีเครือข�ายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�ส�าหรับเยาวชน	ก�อนเรียนและหลังเรียน	ของโรงเรียนบางน�้าเปรี้ยววิทยา	จังหวัดฉะเชิงเทรา
	 ๙.	 การศึกษาภาพลักษณ�องค�กรของส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 ๑๐.	การศึกษาป�ญหา	อุปสรรค	และข�อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในต�าบลน�าร�อง	อ�าเภอบ�านไร�	จังหวัดอุทัยธานี
	 ๑๑.	การศึกษาความคาดหวังต�อการสร�างมาตรการชุมชนของผู�น�าชุมชน	ณ	ต�าบลน�าร�อง	อ�าเภอบ�านไร�	จังหวัดอุทัยธานี
	 ๑๒.	การเปรียบเทียบการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลของประชากรไทย	อายุ	๑๑	-	๖๐	ป�
	 ๑๓.	การประเมินการมีส�วนร�วมต�อกระบวนการจัดการความรู�ของหน�วยงาน
	 ๑๔.	การพยากรณ�แนวโน�มพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ป�	๒๕๕๗
	 ๑๕.	การประเมนิผลโครงการการพฒันางานประจ�าสู�งานวจิยั	(R2R)	ของส�านกังานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล�
	 ๑๖.	การศึกษาป�จจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ�กับการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ของผู�บริโภคในจังหวัดนนทบุรี
	 ๑๗.	ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ตี�อข�อความค�าเตอืนบนฉลากของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�ตามพระราชบญัญติัควบคมุเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 ๑๘.	การศึกษาความสัมพันธ�	ความรู�	เจตคติ	และการน�าแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	(PMQA)	ไป
ใช�ประโยชน�ในการปฏิบัติงานของบุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ป�งบประมาณ	๒๕๕๙	

ประโยชน์ที่คาดว�าจะได�รับ
	 ๑.	 ผู�เข�ารับการอบรมมีทักษะ	ความรู�	ความเข�าใจในระเบียบวิธีวิจัยพัฒนางานประจ�าสู�งานวิจัย	ได�อย�างถูกต�อง
	 ๒.	 ผู�เข�ารับการอบรม	สามารถแนะน�าให�ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการท�าผลงานวิจัยแก�บุคลากรคนอื่นๆ	ที่สนใจได�
	 ๓.	 ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ได�รับประโยชน�จากผลงานที่เกิดขึ้นในด�านการน�ามาประยุกต�ใช�
เพื่อพัฒนาองค�กร

ข�อเสนอแนะ
	 ๑.	 เนื่องจากการพัฒนางานประจ�าสู�งานวิจัย	 (R2R)	 บุคลากรบางส�วนของส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�	 ไม�มีความรู�และความเชี่ยวชาญในเรื่องระเบียบวิธีการวิจัย	 หน�วยงานควรจัดตั้งทีมงานที่ให�ค�าปรึกษาเรื่องการท�าวิจัย	
(R2R)	รวมไปถึงการให�ข�อชี้แนะต�างๆ
	 ๒.	 การให�ค�าแนะน�าหรือการกระตุ�นให�บุคลากรในส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ค�นหาป�ญหาและ
อุปสรรคจากการท�างาน	หรือรวมไปถึงการคิดค�นนวัตกรรมใหม�ๆหรือวิธีการใหม�ๆ	ถือเป�นการสนับสนุนให�เกิดการปรับเปลี่ยนและ
การพัฒนางานอย�างต�อเนื่อง
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รายงานพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ

หลักการและเหตุผล 
	 เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 เป�นสารเสพติดที่คนนิยมดื่มกันทั่วโลก	 ประชากรส�วนใหญ�ในโลกไม�ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล�หรือดื่ม
เพียงเล็กน�อย	 แต�ก็มีประชากรที่ดื่มหนัก	 ด่ืมเป�นประจ�า	 ท�าให�เกิดป�ญหาต�างๆมากมาย	 ทั้งป�ญหาด�านสุขภาพและป�ญหาสังคม									
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�เพิ่มโอกาสในการเกิดโรค	 และการบาดเจ็บมากกว�า	๒๐๐	 ชนิด	 เช�น	 โรคซึมเศร�า	 โรคจิตหลอน/
ประสาทหลอน	โรคเบาหวาน	โรคตับอักเสบ	โรคตับแข็ง	โรคพิษสุราเรื้อรัง	มะเร็งตับ	มะเร็งกระเพาะอาหาร	โรคลมชัก	การท�าร�าย
ร�างกาย	การบาดเจ็บ	และอุบัติเหตุจราจร	 เป�นต�น	จากการส�ารวจข�อมูลของส�านักงานสถิติแห�งชาติ	 ในรอบ	๓	ป�	 (พ.ศ.๒๕๕๔	-	
๒๕๕๗)	ที่ผ�านมา	พบว�า	อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�มีแนวโน�มสูงขึ้น	โดยในป�	๒๕๕๔	สัดส�วนของประชากรอายุมากกว�า	
๑๕	ป�	ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในรอบ	๑๒	เดือนที่ผ�านมา	(เรียกว�า“นักดื่มป�จจุบัน”)	คิดเป�นร�อยละ	๓๑.๕	หรือประมาณ	๑๗	
ล�านคน	ในขณะที่ป�	๒๕๕๗	สัดส�วนดังกล�าวเท�ากับร�อยละ	๓๒.๓	หรือประมาณ	๑๗.๗	ล�านคน	เท�ากับว�ามีประชากรด่ืมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�เพิม่ขึน้ประมาณ	๗	แสนคน	 ในภาพรวมประชากรหญงิมแีนวโน�มจะเป�นนกัด่ืมสงูขึน้	 มีสดัส�วนนกัดืม่เพิม่ขึน้	 จากร�อยละ	
๑๐.๙	 ในป�	 ๒๕๕๔	มาเป�นร�อยละ	 ๑๒.๙	 ในป�	 ๒๕๕๗	 ในขณะที่ประชากรชายมีแนวโน�มจะเป�นนักดื่มลดลง	 จากร�อยละ	๕๓.๔										
มาเป�นร�อยละ	๕๒.๙	ในช�วงป�	๒๕๕๔	–	๒๕๕๗	แนวโน�มอายุเฉลี่ยตอนเริ่มดื่มของนักดื่มไทยเพิ่มสูงขึ้นเล็กน�อย	โดยนักดื่มเพศชาย
มีแนวโน�มเริ่มดื่มเร็วขึ้น	จาก	๑๙.๕	ป�	เป�น	๑๙.๓	ป�	แต�นักดื่มเพศหญิงมีแนวโน�มในการเริ่มดื่มช�าลง	จาก	๒๔.๙	ป�	เป�น	๒๕.๔	ป�					
ในป�	๒๕๕๔	และ	๒๕๕๗	ตามล�าดับ	กลุ�มประชากรที่เพิ่งเร่ิมดื่มมากที่สุดในรอบ	๓	ป�ที่ผ�านมา	คือ	วัยรุ�น	อาย	ุ๑๕	–	๑๙	ป�	คิดเป�น
ร�อยละ	๔๙.๖	ของประชากรที่เพิ่งเริ่มดื่มทั้งหมด
	 จากข�อมูลปริมาณการจ�าหน�ายและน�าเข�าเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 กรมสรรพสามิต	 พบว�าปริมาณการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�ต�อหัวประชากรมีแนวโน�มเพิ่มสูงขึ้นจนถึงป�	๒๕๕๖	และลดลงเล็กน�อยในป�	๒๕๕๗	โดยเครื่องดื่มประเภทเบียร�และไวน�
สูงขึ้นทั้งปริมาณและสัดส�วนจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ทุกประเภท	การบริโภคสุรากล่ันลดลงทั้งปริมาณและสัดส�วนจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�ทุกประเภท	 และที่น�าสังเกตคือ	 ประชาชนไทยมีการเปลี่ยนแปลงรสนิยมต�อประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล�อย�าง
ชัดเจนตลอดช�วงเวลาที่มีข�อมูลปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล�บริสุทธิ์ไม�เพิ่มขึ้น	เมื่อคิดเป�นปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล�บริสุทธิ์
ต�อหัวประชากรต�อป�	(Annual	Per	Capita	Consumption:	APC)	พบว�าปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล�บริสุทธิ์ไม�เพิ่มขึ้น	และมี
แนวโน�มที่จะคงที่	ประมาณ	๖.๗	ถึง	๖.๙	ลิตรต�อคนต�อป�	เมื่อคิดจากจ�านวนประชากรไทยวัยผู�ใหญ�	(อาย	ุ๑๕	ป�ขึ้นไป)	ทั้งประเทศ	
ซ่ึงน�าจะมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงรสนิยมไปดื่มเครื่องดื่มที่มีความเข�มข�นแอลกอฮอล�ที่ต�า่ลง
	 ป�ญหาและผลกระทบอันสืบเนื่องมาจากการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ท�าให�ภาครัฐจ�าเป�นต�องใช�มาตรการทางกฎหมายเข�ามา
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 โดยในป�	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 กระทรวงสาธารณสุขได�ประกาศบังคับใช�พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�	 ซ่ึงครอบคลุมมาตรการต�างๆทั้งการควบคุมช�องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ�	 และสื่อสารการตลาด	 การจ�ากัดอายุ							
ผู�ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 การก�าหนดวัน-เวลาจ�าหน�ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 รวมไปถึงการก�าหนดสถานที่ห�ามดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�

กลุ�มพัฒนาว�ชาการ กฎหมาย และองค์กร
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วัตถุประสงค์
	 เพื่อพยากรณ�แนวโน�มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ป�	๒๕๕๙

การด�าเนินงาน 
	 พยากรณ�แนวโน�มพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	 วิเคราะห�ข�อมูลโดยใช�โปรแกรมส�าเร็จรูป	 SPSS	 Statistics	
วิเคราะห�แบบ	Simple	seasonal	และใช�แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร�ในการคาดการณ�	

ผลการด�าเนินงาน
	 จากการวิเคราะห�โดยวิธีปรับเรียบแบบ	 exponential	 smoothing	 additive	 เมื่อศึกษาข�อมูลย�อนหลังป�	 ๒๕๔๙-๒๕๕๘			
พบว�าป�	๒๕๕๕	มียอดปริมาณจ�าหน�ายและผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในประเทศ	จ�านวน	๒,๙๓๐.๗๑	ล�านลิตร	โดยในเดือนเมษายน
มียอดปริมาณจ�าหน�ายและผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในประเทศมากที่สุด	 จ�านวน	 ๒๖๖.๕๘	 ล�านลิตร	 คาดว�าในป�	 ๒๕๕๙																			
ยอดปริมาณจ�าหน�ายและผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในประเทศน�าจะมีแนวโน�มเพิ่มขึ้นประมาณ	๒,๗๑๔.๔๐	ล�านลิตร	เมื่อเทียบกับ
ป�	๒๕๕๘	ทีมี่ยอดปรมิาณจ�าหน�ายและผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�ในประเทศ	๒,๖๖๐.๓๓	ล�านลิตร	คดิเป�นร�อยละ	๒.๐๓	 ซ่ึงผลส�ารวจ										
การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนของส�านักงานสถิติแห�งชาต	ิป�	๒๕๕๘	พบว�าประชากรอาย	ุ๖	ป�ขึ้นไป	มีการ
ใช�อนิเทอร�เนต็	๒๔.๖	ล�านคน	คดิเป�นร�อยละ	๓๙.๓	ของประชากร	กลุ�มอายเุพิม่ขึน้ร�อยละ	๑๓.๔	จากป�	๒๕๕๗	โดยการใช�อนิเทอร�เนต็
มีแนวโน�มใช�ผ�านโทรศพัท�มอืถอื	(สมาร�ทโฟน)	มากกว�าคอมพวิเตอร�ทีม่สีดัส�วนผู�ใช�คอมพวิเตอร�ลดลง	ท�าให�ธรุกจิเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�
ใช�ช�องทางนี้เป�นสื่อในการสื่อสารกับผู�บริโภคโดยตรง	

ป�ญหา/อุปสรรค
	 การขอความอนุเคราะห�ข�อมูลไปยังหน�วยงานที่เกี่ยวข�องมีความล�าช�า	เนื่องจากต�องมีการรวบรวมข�อมูล	และเสนอผู�บริหาร
ตามขั้นตอน	จึงท�าให�น�าข�อมูลที่ได�มาวิเคราะห�ข�อมูลช�าตามไปด�วย	
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แผนภมูทิี ่๒ ปริมาณจ�าหน�ายและผลติเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ในประเทศจ�าแนกรายเดอืน ตัง้แต�ป� พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๘  
   และค�าพยากรณ์ในป� ๒๕๕๙ เปรียบเทียบขอบบน-ล�าง ของช�วงความเชื่อมั่น ร�อยละ ๙๕

 วิเคราะห์ข�อมูลโดย : ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ข�อเสนอแนะ
	 ภาครัฐและหน�วยงานที่เกี่ยวข�องควรขับเคลื่อนมาตรการควบคุมการโฆษณาทุกรูปแบบ	(Total	Advertising	Ban)	เนื่องจาก
ประเทศไทยประกาศใช�พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�พ.ศ.	๒๕๕๑	แต�ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ก็ยังอาศัยช�องโหว�
ของกฎหมายหาช�องทางโฆษณาประชาสัมพันธ�ข�อมูลข�าวสารไปสู�ผู�บริโภค	ประกอบกับมาตรการควบคุมตนเอง	(Self-regulation)	
ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ไม�มีประสิทธิภาพ	 ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล�สร�างมาตรการให�ผู�เข�าชมเว็บไซต�ระบุข�อมูลเกี่ยวกับ
อายุก�อนเข�าชมเว็บไซต�เพื่อป�องกันผู�ที่มีอายุต�่ากว�า	 ๒๐	ป�	 เข�าถึงข�อมูลของธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�แต�มาตรการนี้ก็ไม�สามารถ
ปฏิบัติได�จริงเนื่องจากผู�ใช�งานอาจไม�ระบุอายุหรือวันเดือนป�เกิดที่แท�จริง	 นอกจากนั้นในกรณีของสื่อเครือข�ายสังคมออนไลน�	 เช�น	
เฟซบุ�ค	 แฟนเพจ	 ก็ไม�มีมาตรการควบคุมการเข�าถึงข�อมูลข�าวสารของธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�อย�างชัดเจน	 ในขณะที่เฟซบุ�ค									
เป�นสื่อออนไลน�	 จากสถิติพบว�ากลุ�มเยาวชนใช�งานมากที่สุด	 ดังนั้นการส่ือสารการตลาดผ�านสื่อออนไลน�จึงกลายเป�นเครื่องมือ											
การส่ือสารการตลาดเพื่อเข�าถึงกลุ�มนักดื่มหน�าใหม�อย�างง�ายดาย

สิ่งที่ได�เรียนรู�จากโครงการ
	 ได�เรยีนรู�วธิกีารพยากรณ�โรคและภยัสุขภาพ	 โดยใช�โปรแกรมส�าเรจ็รูป	 เพือ่น�าผลการวเิคราะห�มาใช�วางแผนในการด�าเนนิงาน
ด�านการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�
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โครงการพัฒนากระบวนงานส�าคัญด�านเฝ�าระวัง ป�องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากเคร�่องดื่มแอลกอฮอล์

หลักการและเหตุผล 
	 ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 ในฐานะที่เป�นหน�วยงานหนึ่งในก�ากับดูแลของกรมควบคุมโรค																
มีบทบาทในการด�าเนินงานด�านนโยบาย	พัฒนาองค�ความรู�	 พัฒนาระบบการเฝ�าระวัง	 ด�าเนินงานตรวจเตือน	 และประชาสัมพันธ�	
รวมทั้งการผลักดันกฎหมายล�าดับรอง	เพื่อการบังคับใช�กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ได�มีการก�าหนดโครงสร�างภายในแบ�ง
ตามภารกิจงานเป�นรายกลุ�ม	การด�าเนินงานด�านสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข�อมูลการด�าเนินงานรับเรื่องร�องเรียนตามกฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 โดยให�ความส�าคัญในการก�าหนด	การออกแบบ	และการจัดการกระบวนการที่สร�างคุณค�าและกระบวนการ
สนับสนุนอันจะส�งผลถึงประสิทธิภาพ	และคุณค�าของผลผลิตและบริการที่ส�งมอบให�แก�ผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย	โดยการ
วิเคราะห�ห�วงโซ�คุณค�า	(Value	chain)	ภายใต�ป�จจัยที่เกี่ยวข�องต�างๆ	ทั้งวิสัยทัศน�	เป�าประสงค�	พันธกิจ	ยุทธศาสตร�	ภารกิจ	และ
อ�านาจหน�าที่ความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการ	และอ�านาจหน�าที่ตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	
	 ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ได�มีการจัดท�ากระบวนการในการด�าเนินงานควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล�	และการวิเคราะห�ห�วงโซ�คุณค�า	(Value	chain)	จากกระบวนการส�าคัญ	ได�แก�	กระบวนการสร�างคุณค�า	และกระบวนการ
สนับสนุน	โดยเริ่มด�าเนินการอย�างชัดเจน	เมื่อป�	๒๕๕๘	มีการสร�างการเรียนรู�และจัดท�ากระบวนการ	เพื่อเป�นการทบทวนและพัฒนา
ต�อยอดกระบวนการให�มีความชัดเจน	 สามารถน�าไปเป�นแนวทางในการจัดท�าคู�มือการปฏิบัติงานของแต�ละกลุ�มงานได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ	ต�อไป

กลุ�มพัฒนาว�ชาการ กฎหมาย และองค์กร
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วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อทบทวนการออกแบบกระบวนงานของหน�วยงาน
	 ๒.	 เพื่อให�เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และปรับปรุงกระบวนงานให�มีประสิทธิภาพและทันสถานการณ�

การด�าเนินงาน 
	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนงานส�าคัญด�านการเฝ�าระวังป�องกันควบคุมโรค	 และภัยสุขภาพจากเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล�	 ระหว�างวันที่	๒๕	–	๒๗	 มีนาคม	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมคลาสสิค	คามิโอ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 มีผู�เข�าร�วมประชุม
จ�านวน	๓๙	คน	เพื่อเป�นการทบทวนและพัฒนาต�อยอดกระบวนการให�มีความชัดเจน	สามารถน�าไปเป�นแนวทางในการจัดท�าคู�มือ
การปฏิบัติงานของแต�ละกลุ�มงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ	โดยนายแพทย�สมาน	ฟูตระกูล	ผู�อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�	เป�นประธานในการประชุม	และได�รับเกียรติจากอาจารย�ณัฐพัชร�	ล�อประดิษฐ�พงษ�	เป�นวิทยากร	ให�ความรู�

ผลการด�าเนินงาน 
	 มีการจัดท�าคู�มือการปฏิบัติงานของกระบวนการหลักของส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 จ�านวน							
๒๓	เรื่อง	ดังนี้	
 ๑. กระบวนการสร�างคุณค�า
	 	 1)	 กระบวนการจัดท�าแก�ไขพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 	 2)	 กระบวนการจัดท�ากฎกระทรวง
	 	 3)	 กระบวนการจัดท�าประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี
	 	 4)	 กระบวนการจัดท�าประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 	 5)	 กระบวนการจัดท�าประกาศ/ระเบียบ/ค�าส่ังกรมควบคุมโรค
	 	 6)	 กระบวนการจัดท�าประกาศแต�งตั้งพนักงานเจ�าหน�าที่
	 	 7)	 กระบวนการพัฒนางานประจ�าสู�งานวิจัย	(R2R)
	 	 8)	 กระบวนการจัดท�าผลการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน
	 	 9)	 กระบวนการพยากรณ�โรคและภัยสุขภาพ
	 	 10)	กระบวนการตอบโต�ข�าวภาวะฉุกเฉิน
	 	 11)	กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�โดยการมีส�วนร�วมของชุมชน
	 	 12)	กระบวนการสร�างและพัฒนาภาคีเครือข�าย
	 	 13)	กระบวนการลงพื้นที่ตรวจเตือนประชาสัมพันธ�
	 	 14)	กระบวนการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑
 ๒. กระบวนการสนับสนุน
	 	 15)	กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
	 	 16)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ�าง
	 	 17)	กระบวนการการเงินและบัญชี
	 	 18)	กระบวนการธุรการ
	 	 19)	กระบวนการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ
	 	 20)	กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหน�วยงานตามเกณฑ�คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	(PMQA)
	 	 21)	กระบวนการพัฒนาบุคลากร
	 	 22)	กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
	 	 23)	กระบวนการจัดการความรู�ของหน�วยงาน
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ป�จจัยความส�าเร็จ
	 ๑.	 การเขียนกระบวนงานแต�ละกระบวนงาน	 ได�รับความร�วมมือจากผู�ปฏิบัติงานจริง	 ท�าให�ทราบสถานการณ�	 ขั้นตอน												
รายละเอียดการปฏิบัติงานที่เป�นป�จจุบัน
	 ๒.	 ได�รับความร�วมมือจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในส�านักงาน	ในการเขียนรายละเอียดขั้นตอนการท�างานตามแบบฟอร�ม
ที่ก�าหนด	ซ่ึงมีรายละเอียดค�อนข�างมาก	ท�าให�มีเอกสารที่มีรายละเอียดเพียงพอเพื่อเป�นข�อมูลน�าเข�าประกอบการพิจารณาของแต�ละ
กระบวนงาน	
	 ๓.	 ผู�บริหารให�ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน	โดยสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินงานตาม
แผนงานอย�างต�อเนื่อง

ป�ญหาอุปสรรค
	 เนื่องจากการกิจของส�านักงานฯ	 มีบริบทที่เกี่ยวข�องกับการด�าเนินงานตามมาตรการทางกฎหมาย	 ท�าให�กระบวนงาน													
ทางกฎหมายของส�านักงานฯ	จ�าเป�นต�องอ�างอิงกับกฎหมายที่เกี่ยวข�อง

ข�อเสนอแนะ
	 ควรให�นิติกรของส�านักงานฯ	 ได�เข�าร�วมการประชุม	 ซ่ึงรวมถึงนิติกรภายใต�การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการของ
ส�านักงานกองทุนการสร�างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	

สิ่งที่ได�เรียนรู�จากโครงการ
	 การจัดท�าคู�มือปฏิบัติงาน	ต�องเร่ิมเขียนจากการปฏิบัติงานจริง	 การมีส�วนร�วมจากผู�เกี่ยวข�องเพื่อท�าให�กระบวนงานมีความ
ครบถ�วน	 โดยต�องปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนงานอย�างต�อเนื่องให�ทันต�อสภาวะการเปล่ียนแปลง	 และต�องมีการก�าหนด
มาตรฐานควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให�มีมาตรฐานมากขึ้น
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โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะและมาตรฐานที่ก�าหนด

หลักการและเหตุผล 
	 พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	มีสาระส�าคัญในการปรับปรุงระบบบริหารข�าราชการพลเรือนให�มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ	สอดคล�องกับภารกิจและการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม�	เพื่อส�งเสริมให�ข�าราชการพัฒนาและแสดง
สมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน	 ได�รับค�าตอบแทนที่เป�นระบบ	 สอดคล�องกับผลการปฏิบัติงานและส�งเสริมให�ข�าราชการมี
คณุภาพ	คณุธรรม	จรยิธรรม	คณุภาพชวีติ	มีขวญัและก�าลังใจในการปฏบิตัริาชการให�เกดิผลสัมฤทธิต์�อภารกจิของรฐัและประเทศชาติ	
การด�าเนินงานของกรมควบคุมโรค	 ส�วนหนึ่งถูกขับเคลื่อนไปโดยตรงต�อกลุ�มเป�าหมายผู�รับบริการ	 คือประชาชน	 อีกส�วนหนึ่ง														
ขับเคลื่อนผ�านกลุ�มเครือข�ายที่ท�างานด�วยกันให�เกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นมา	ทั้งในส�วนกลาง	เขต	จังหวัด	และอ�าเภอ	ส�านักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 ภายใต�กรมควบคุมโรค	 รับผิดชอบแผนงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 ซ่ึงการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล�นอกจากจะส�งผลกระทบต�อตัวผู�บรโิภค	โดยอาจก�อให�เกดิโรคภยักว�า	๖๐	ชนดิ	เช�น	โรคตบัแขง็	โรคความผดิปกตทิางจติ	
โรคมะเร็ง	โรคหัวใจและหลอดเลือด	เป�นต�น	ยังส�งผลกระทบต�อครอบครัว	บุคคลรอบข�าง	ชุมชน	สังคม	และประเทศอีกด�วย	จึงมี
ความจ�าเป�นต�องก�าหนดบทบาทภารกิจในการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ให�สอดคล�องกันตั้งแต�ระดับส�วนกลาง	สคร.	และจังหวัด	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ให�สามารถด�าเนินการได�อย�างมีประสิทธิผลสูงสุด	การควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�ให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	จ�าเป�นที่หน�วยงานทุกระดับจะต�องเข�าใจบทบาทหน�าที่การจัดท�าค�าบรรยายลักษณะ
งานในทุกระดับทั้งในส�วนกลาง	 จังหวัด	 อ�าเภอ	 จะท�าให�การด�าเนินงานเป�นไปในทิศทางเดียวกัน	 ค�าบรรยายลักษณะงาน	 (Job	
Description)	 หมายถึง	 เอกสารแสดงหน�าที่ความรับผิดชอบขอบเขตของงานแต�ละต�าแหน�ง	 โดยเปรียบเสมือนป�ายชี้ทางในการ
ปฏบิตังิานของบคุลากรแต�ละต�าแหน�งงานในหน�วยงาน	ช�วยก�าหนดแนวทางในการพฒันาและปรบัปรงุงาน	ซ่ึงค�าบรรยายลักษณะงาน	
(Job	Description)	เป�นเครื่องมือส�าคัญของหน�วยงาน	เพื่อให�องค�กรมีความสะดวกในการศึกษางานของแต�ละต�าแหน�งงานให�เกิด
ความชัดเจน	สอดคล�องกับบทบาทภารกิจ	และช�วยปรับปรุงวิธีการท�างาน
	 ในป�งบประมาณ	๒๕๕๙	ส�านกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	ซ่ึงเป�นหน�วยงานในก�ากบัดแูลของกรมควบคมุโรค	
จึงได�จัดท�าโครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะและมาตรฐานที่ก�าหนด	เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากร
ให�สามารถปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลตอบสนองต�อพันธกิจของส�านักงานฯ	บรรลุจุดมุ�งหมายตามวิสัยทัศน�
และนโยบายกรมควบคมุโรค	สอดคล�องกบัแนวทางของส�านกังาน	ก.พ.	ทีไ่ด�ก�าหนดมาตรฐานและแนวทางการก�าหนดความรู�ความสามารถ	
ทักษะ	และสมรรถนะที่จ�าเป�นส�าหรับต�าแหน�งข�าราชการพลเรือนสามัญขึ้นไป	และปรับเปลี่ยนระบบการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐาน
ของความสามารถเชิงสมรรถนะต�อไป

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองค�กรตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคก�าหนด
	 ๒.	 เพื่อจัดท�าค�าบรรยายลักษณะงาน	(Job	Description)	ของส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

กลุ�มพัฒนาว�ชาการ กฎหมาย และองค์กร



50

ผลการด�าเนินงาน 
	 ๑.	 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามส�วนที่ขาดและตามสายงาน	ครั้งที่	 ๑	 วันที่	 ๑๔	 ธันวาคม	๒๕๕๘	ณ	
โรงแรม	ทีเคพาเลซ	แอนด�	คอนเวนชั่น	กรุงเทพมหานคร	มีผู�เข�าร�วมประชุม	จ�านวน	๔๗	คน	ในหัวข�อ	เทคนิคการบริหารเวลาและ
การวางแผนงานอย�างมีประสิทธิภาพ	 และได�รับเกียรติจาก	 อาจารย�พัชรี	 แช�มช�อย	 จากบริษัทฝ�กอบรมและสัมมนาคิดดี	 จ�ากัด											
เป�นวิทยากรให�ความรู�	
	 ๒.	 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามส�วนที่ขาดและตามสายงาน	ครั้งที	่๒	เรื่องการบริหารแผนงาน/โครงการ	
และการติดตามประเมินผล	วันที่	๑๓	-	๑๕	พฤษภาคม	๒๕๕๙	ณ	เทวัญดารา	บีช	วิลล�า	กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ�	มีผู�เข�าร�วมประชุม
จ�านวน	๔๖	คน	เพื่อการบริหารแผนงาน/โครงการ	และการติดตามประเมินผล	จัดท�าค�าบรรยายลักษณะงาน	(Job	Description)	
โดยนายแพทย�สมาน	ฟูตระกูล	 ผู�อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 เป�นประธาน	และได�รับเกียรติ
จากอาจารย�ณัฐพัชร	ล�อประดิษฐ�พงษ�	เป�นวิทยากรให�ความรู�	

ป�ญหาอุปสรรค 
	 ๑.	 บุคลากรของส�านักงานฯ	มีความสับสนในการกรอกคะแนนลงแบบฟอร�ม	IDP	กับ	PMS	online	
	 ๒.	 การจัดเวลาในการอบรมเนื่องจากภาระงานมีมาก	

ข�อเสนอแนะ
	 ๑.	 กรมควบคุมโรค	ควรคิดคะแนนสมรรถนะ	ใน	IDP	และ	PMS	online	ให�เป�นรูปแบบเดียวกัน
	 ๒.	 ส�านกังานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล�	มีการสอนงานให�กบับคุลากรใหม�หลายวธิ	ีเช�น	การเรยีนรู�จากงาน	
การมอบหมายงาน	หรือพี่สอนน�อง	ร�วมกับการหาวิทยากรมาให�ความรู�	
	 ๓.	 พยายามจัดเวลาในการอบรมให�เหมาะสมกับกลุ�มเป�าหมายและสายงาน	 เช�น	 นิติกร	 ต�องไม�จัดการอบรมช�วงเทศกาล
หรือช�วงที่มีการออกตรวจเฝ�าระวังและบังคับใช�กฎหมาย	
	 ๔.	 ส�งเสริมสร�างความเข�าใจแก�บุคลากร	ให�เล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนาสมรรถนะ	

สิ่งที่ได�เรียนรู�จากโครงการ
	 บุคลากรของหน�วยงานมีความรู�เข�าใจในสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงานในบางสมรรถนะ	และสามารถใช�โปรแกรม
ระบบสารสนเทศทรพัยากรบคุคลระดบักรม	(DPIS)	และการประเมนิผลการปฏบิติัราชการผ�านระบบออนไลน�	(PMS	Online)	ด�วยตนเอง	
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามส�วนที่ขาดและตามสายงาน
คร้ังที่ ๑ เรื่องเทคนิคการบริหารเวลาและการวางแผนงานอย�างมีประสิทธิภาพ 

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามส�วนที่ขาดและตามสายงาน
คร้ังที่ ๒ เรื่องการบริหารแผนงาน/โครงการ และการติดตามประเมินผล 

วันที่ ๑๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เทวัญดารา บีช วิลล�า กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
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การพัฒนากฎหมายเพ�่อควบคุมการบร�โภคเคร�่องดื่มแอลกอฮอล์

หลักการและเหตุผล 
	 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 เป�นป�ญหาส�าคัญที่ส�งผลกระทบต�อคุณภาพชีวิตของประชากร	 สังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม	ทั้งนี	้เนื่องจากแอลกอฮอล�เป�นป�จจัยเส่ียงส�าคัญที่ก�อให�เกิดภาระโรค	และน�าไปสู�การสูญเสียสุขภาวะของประชากร	
น�าไปสู�การก�ออาชญากรรม	 อุบัติเหตุ	 ความรุนแรงในครอบครัว	 และความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากค�าใช�จ�ายในการบริโภคและ														
ค�ารักษาพยาบาล	 จากสถิติพบว�าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในประชากรไทยยังคงมีปริมาณมาก	และเริ่มมีนักดื่มหน�าใหม�ที่
เป�นกลุ�มเด็กและเยาวชนเพิ่มสูงขึ้น	 แม�ว�าในป�จจุบันจะมีการบังคับใช�พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑								
มาอย�างจริงจงัและต�อเนือ่ง	แต�กย็งัไม�สามารถควบคมุการเข�าถงึเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�ได�เท�าทีค่วร	ทัง้นี้	 มีสาเหตุทีส่�าคญัประการหนึง่
อันเนื่องมาจากกฎหมายที่มีอยู�ไม�ครอบคลุมบริบทของการเข�าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล�เท�าที่ควร	ทั้งการเข�าถึงในมิติด�านสถานที่	วัน	
เวลา	 บุคคล	 และอิทธิพลที่ครอบง�าเหนือจิตใจ	 เช�น	 การโฆษณา	 เป�นต�น	 ประกอบกับสถานการณ�ป�จจุบัน	 การตลาดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�มีการปรับเปล่ียนอยู�ตลอดเวลา	 ส�งผลให�กฎหมายและอนุบัญญัติที่ตราขึ้นนั้นอาจไม�สามารถบังคับใช�ได�ทันท�วงทีกับ
สถานการณ�ที่เปลี่ยนแปลงไป	ดังนั้น	จึงต�องจัดท�าโครงการพัฒนากฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	เพื่อแก�ไขปรับปรุงกฎหมาย
ที่มีอยู�เดิมให�มีประสิทธิภาพและพัฒนาให�ดีย่ิงขึ้น	สามารถน�าไปบังคับใช�ได�จริง	เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	สอดคล�อง
กับเจตนารมณ�ที่มุ�งคุ�มครองสุขภาพของประชาชน	 ป�องกันนักดื่มหน�าใหม�	 ตลอดจนลดผลกระทบและความสูญเสียจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�ต�อไป

กลุ�มพัฒนาว�ชาการ กฎหมาย และองค์กร
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วัตถุประสงค์ 
	 ๑.	เพื่ออ�านวยการให�คณะอนุกรรมการชุดต�างๆ	ได�ด�าเนินการกลั่นกรองและผลิตมาตรการต�างๆ	เพื่อเสนอให�คณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�กลั่นกรอง	และน�าเสนอต�อคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�แห�งชาติต�อไป	
	 ๒.	 เพื่ออ�านวยการให�คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ได�มีการเสนอนโยบาย	แผนงานและการควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล�เกีย่วกบัมาตรการด�านภาษ	ี รวมทัง้มาตรการต�างๆในการควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล�ต�อคณะกรรมการนโยบายเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล�แห�งชาติ
	 ๓.	 เพื่ออ�านวยการและประสานงานในคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�แห�งชาติ	 ได�มีการก�าหนดนโยบาย	
มาตรการต�างๆ	ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ต�อรัฐมนตรี
	 ๔.	 เพื่อจัดท�าร�างกฎกระทรวง	 ประกาศ	 และระเบียบตามมาตราต�างๆ	ที่ได�บัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 ๕.	 เพื่อปรับแก�ไขร�างกฎกระทรวง	 ประกาศ	 และระเบียบตามที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 หรือคณะ
กรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�แห�งชาติ	ได�พิจารณาให�แก�ไขปรับปรุง

ผลการด�าเนินงาน
	 ในป�	 ๒๕๕๙	 มีการผลักดันอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 พ.ศ.๒๕๕๑	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 โดยมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการร�างกฎกระทรวง	 ประกาศ	 และระเบียบ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ดังนี้	
	 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการร�างกฎกระทรวง	 ประกาศ	 และระเบียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	
พ.ศ.	๒๕๕๑	มีการด�าเนินการจัดประชุมทั้งสิ้น	๗	คร้ัง
	 ๑.	 ประชมุคณะอนกุรรมการร�างและแก�ไขปรบัปรงุกฎหมายหรอือนบุญัญตัติามพระราชบญัญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	
พ.ศ.	๒๕๕๑	ครั้งที่	๘/๒๕๕๘	วันที	่๒๖	ตุลาคม	๒๕๕๘	ณ	ห�องประชุมส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	อาคาร	
๓	ชั้น	๑	กรมควบคุมโรค	จังหวัดนนทบุรี
	 ๒.	 ประชมุคณะอนกุรรมการร�างและแก�ไขปรบัปรงุกฎหมายหรอือนบุญัญตัติามพระราชบญัญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	
พ.ศ.	๒๕๕๑	คร้ังที่	๙/๒๕๕๘	วันที่	๒	ธันวาคม	๒๕๕๘	ณ	ห�องประชุมส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	อาคาร	
๓	ชั้น	๑	กรมควบคุมโรค	จังหวัดนนทบุรี	
		 ๓.	 ประชมุคณะอนกุรรมการร�างและแก�ไขปรบัปรงุกฎหมายหรอือนบุญัญตัติามพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล�	
พ.ศ.	 ๒๕๕๑	คร้ังที่	 ๑/๒๕๕๙	วันที่	 ๒๐	มกราคม	๒๕๕๙	ณ	ห�องประชุมส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	
อาคาร	๓	ชั้น	๑	กรมควบคุมโรค	จังหวัดนนทบุรี	
	 ๔.	 ประชมุคณะอนกุรรมการร�างและแก�ไขปรบัปรงุกฎหมายหรอือนบุญัญตัติามพระราชบญัญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	
พ.ศ.	๒๕๕๑	คร้ังที่	๒/๒๕๕๙	วันที่	๒๙	กุมภาพันธ�	๒๕๕๙	ณ	ห�องประชุมส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	
อาคาร	๓	ชั้น	๑	กรมควบคุมโรค	จังหวัดนนทบุรี	
	 ๕.	 ประชมุคณะอนกุรรมการร�างและแก�ไขปรบัปรงุกฎหมายหรอือนบุญัญตัติามพระราชบญัญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	
พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 คร้ังที่	 ๓/๒๕๕๙	 วันที่	 ๒๘	 เมษายน	๒๕๕๙	ณ	ห�องประชุมส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	
อาคาร	๓	ชั้น	๑	กรมควบคุมโรค	จังหวัดนนทบุรี
	 ๖.	 ประชมุคณะอนกุรรมการร�างและแก�ไขปรบัปรงุกฎหมายหรอือนบุญัญตัติามพระราชบญัญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	
พ.ศ.	๒๕๕๑	คร้ังที่	๔/๒๕๕๙	วันที่	๒๕	สิงหาคม	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมรอยัล	ริเวอร�	เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร
	 ๗.	 ประชมุคณะอนกุรรมการร�างและแก�ไขปรบัปรงุกฎหมายหรอือนบุญัญตัติามพระราชบญัญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	
พ.ศ.	๒๕๕๑	คร้ังที่	๕/๒๕๕๙	วันที่	๒๔-๒๕	กันยายน	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมทีเค	พาเลซ	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร
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 ร�างกฎหมายที่ผ�านการพิจารณาของอนุกรรมการร�างและแก�ไข ปรับปรุง กฎหมายหรืออนุบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
	 ๑.	 ร�างระเบยีบกรมควบคมุโรค	ว�าด�วยหลกัเกณฑ�	วธิกีาร	และเงือ่นไขการจ�ายเงนิสนิบนรางวลัและค�าใช�จ�ายในการด�าเนนิงาน	
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	.....
		 ๒.	 ร�างประกาศกรมควบคุมโรค	เรื่อง	หลักเกณฑ�การแบ�งเงินรางวัลหรือวิธีปฏิบัติในการจ�ายเงินและแบบขอรับเงินสินบน
รางวัลตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	....
		 ๓.	 ร�างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 ก�าหนดวิธีการหรือลักษณะการห�ามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ผ�านสื่อ																								
อิเล็กทรอนิคส�	พ.ศ.	....
 อนุบัญญัติที่ลงนามและมีผลใช�บังคับในป� ๒๕๕๙
	 ๑.	 ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 แต�งตั้งพนักงานเจ�าหน�าที่	 เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 ๒.	 ประกาศส�านกันายกรฐัมนตรี	เรือ่ง	ก�าหนดสถานทีห่รอืบรเิวณห�ามขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�รอบสถานศกึษา	พ.ศ.	๒๕๕๘	

ผลการด�าเนินงานที่บรรลุเป�าหมาย 
	 จากการประชุมคณะอนุกรรมการร�างและแก�ไขปรับปรุงกฎหมาย	 หรืออนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�	มีคณะกรรมการเข�าร�วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งทุกครั้ง

สิ่งที่ได�เรียนรู�จากโครงการ
	 ป�ญหาข�อเท็จจริงและข�อกฎหมายต�างๆ	ที่เกี่ยวข�องกับประเด็นกฎหมายกรณีความผิดเกี่ยวกับฉลากของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	
ได�รับการพิจารณาป�ญหาที่เกิดขึ้น	 เพื่อเป�นแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายและตัดสินการกระท�าความผิดที่เกิดขึ้นในป�จจุบัน	
และได�เรียนรู�เกี่ยวกับกฎหมายหลายๆฉบับ	 ที่เกี่ยวข�องกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 พ.ศ.๒๕๕๑	 เพื่อใช�เป�น
แนวทางประกอบการออกมาตรการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
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การจัดท�าคู�มือกฎหมายควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับประชาชน)

หลักการและเหตุผล 
	 จากการด�าเนนิงานตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	 พ.ศ.	๒๕๕๑	ส�านกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล�	 ได�จัดท�าคู�มือแนวทางและค�าอธิบายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	 พ.ศ.๒๕๕๑	 โดยได�จัดท�าหนังสือ	
กฎหมายสุรา=ยาสามัญประจ�าบ�าน	ไปแล�วเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๕	ปรากฏว�าได�รับการตอบรับเป�นอย�างดีด�วยเนื้อหาที่อ�านและเข�าใจง�าย	
จึงเหมาะแก�การแจกจ�ายให�แก�เยาวชนและประชาชนทั่วไป	 รวมถึงพนักงานเจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�อง	 แต�เนื่องจากป�จจุบันได�มีเนื้อหา
และอนุบัญญัติที่ออกมาใหม�เพิ่มเติมจ�านวนหลายฉบับ	จึงได�จัดท�าหนังสือ	กฎหมายสุรา=ยาสามัญประจ�าบ�าน	ขึ้นใหม�	โดยเพิ่มเติม
เนื้อหาให�เป�นป�จจุบันจากหนังสือเล�มเดิม	 และด�าเนินการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให�กับประชาชนและพนักงานเจ�าหน�าที่รับทราบ
กฎหมายที่ออกมาใหม�และสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ได�อย�างถูกต�อง

วัตถุประสงค์
	 เพื่อเผยแพร�ให�พนักงานเจ�าหน�าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 เยาวชน	 และประชาชน
ทั่วไป	มีความรู�	ความเข�าใจ	และสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ได�อย�างถูกต�อง

ผลการด�าเนินงาน
	 จัดประชุมคณะท�างานเพื่อจัดท�าหนังสือการ�ตูน	(ส�าหรับเจ�าหน�าที่
และประชาชนทั่วไป)	จ�านวน	๓	คร้ัง	ดังนี้
	 ๑.	 ประชุมคณะท�างานจัดท�าหนังสือการ�ตูน	 (ส�าหรับเจ�าหน�าที่
และประชาชนทั่วไป)	คร้ังที่	๑	วันที่	๒๘	มีนาคม	๒๕๕๙
	 ๒.	 ประชุมคณะท�างานจัดท�าหนังสือการ�ตูน	 (ส�าหรับเจ�าหน�าที่
และประชาชนทั่วไป)	คร้ังที่	๒	วันที่	๑๐	มิถุนายน	๒๕๕๙
	 ๓.	 ประชุมคณะท�างานจัดท�าหนังสือการ�ตูน	 (ส�าหรับเจ�าหน�าที่
และประชาชนทั่วไป)	คร้ังที่	๓	วันที่	๑๖	มิถุนายน	๒๕๕๙
	 ได�หนังสือ	กฎหมายสุรา=ยาสามัญประจ�าบ�าน	เพื่อแจกจ�ายให�แก�
ประชาชนและเจ�าหน�าที่

กลุ�มพัฒนาว�ชาการ กฎหมาย และองค์กร
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ผลการด�าเนินงานที่บรรลุเป�าหมาย 
	 กลุ�มลูกค�าหรือกลุ�มผู�ใช�หนังสือคู�มือกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 (ฉบับประชาชน)	 ประกอบด�วย	 ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด	ส�านักงานป�องกันควบคุมโรค	ส�านักงานเขต	ต�ารวจภูธรจังหวัด	ต�ารวจนครบาล	มีความต�องการหนังสือการ�ตูน
เพิ่มมากขึ้น	และมีความพึงพอใจในภาพรวม	ร�อยละ	๙๕.๕๐	

สิ่งที่ได�เรียนรู�จากโครงการ
	 ประชาชน	และเจ�าหน�าที่ส�วนใหญ�พึงพอใจสื่อที่มีภาพประกอบกับข�อความ	 เพื่อง�ายต�อการท�าความเข�าใจ	ทั้งนี้	การจัดท�า
หนังสือคู�มือต�างๆ	นั้น	ยังเหมาะสมต�อการแจกจ�ายให�กับเด็กและเยาวชน	เนื่องจากมีขนาดกะทัดรัด	พกพาง�าย	ข�อความมีสีสันสดใส
น�าอ�าน	 ภาพการ�ตูนมีสีสันสวยงาม	 และสื่อความหมายเข�าใจได�ง�าย	 ท�าให�ประชาชนหันมาให�ความสนใจกับข�อกฎหมายควบคุม						
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�เพิ่มมากขึ้น
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การประชุมว�ชาการเร�่องแนวทางการควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา

หลักการและเหตุผล 
	 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ�เพื่อมุ�งลดป�ญหาและผลกระทบที่เกิดจาก
โทษและพิษภัยของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	ทั้งด�านสุขภาพ	ครอบครัว	อุบัติเหตุ	และอาชญากรรม	โดยพระราชบัญญัติดังกล�าวได�วาง
มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ไว�หลายมาตรการ	 อาทิ	 มาตรการควบคุมสถานที่จ�าหน�ายและบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	
มาตรการควบคุมวันจ�าหน�ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 มาตรการควบคุมลักษณะและวิธีการจ�าหน�ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 มาตรการ
ควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 ทั้งนี้	หลังจากที่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	มีผลใช�บังคับต้ังแต�วันที่	๑๔	กุมภาพันธ�	๒๕๕๑	
ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล�ซึ่งเป�นหน�วยงานหลักรับผิดชอบพระราชบัญญัติดังกล�าว	 ได�ด�าเนินการ											
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกฎหมายให�แก�พนักงานเจ�าหน�าที	่ อย�างต�อเนื่อง	 เพื่อให�พนักงานเจ�าหน�าที่มีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายอย�างถกูต�อง	 เนือ่งด�วยป�จจบุนัอนบุญัญตัทิีก่�าลังพยายามผลกัดนัให�ออกมาในเรือ่งของ	การก�าหนดสถานทีห่รอืบรเิวณห�ามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�รอบสถานศึกษา	โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�แห�งชาติ	เพื่อให�สอดคล�อง
กับค�าส่ังหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ	 ที่	 ๒๒/๒๕๕๘	 เรื่อง	 มาตรการในการป�องกันและแก�ไขป�ญหาการแข�งรถยนต�และ					
รถจกัรยานยนต�ในทาง	 และการควบคมุสถานบรกิารหรอืสถานประกอบการทีเ่ป�ดให�บรกิารในลกัษณะทีค่ล�ายกบัสถานบรกิาร	 ข�อ	 ๖	
วรรคหนึ่ง	ห�ามมิให�มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ต้ังอยู�ในบริเวณใกล�เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล�เคียงสถานศึกษา	
 
วัตถุประสงค์
	 เพื่อให�ผู�เข�าร�วมการประชุมมีความเข�าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�และประกาศส�านักนายกรัฐมนตร	ี
เรื่อง	 ห�ามผู�ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในสถานที่หรือบริเวณใกล�เคียงสถานศึกษา	หรือหอพักบริเวณใกล�เคียงสถานศึกษา	 ตาม				
ข�อ	๖	วรรคหนึง่	แห�งค�าส่ังหวัหน�าคณะรกัษาความสงบแห�งชาติ	ที	่๒๒/๒๕๕๘	ลงวนัที	่๒๒	กรกฎาคม	๒๕๕๘	เรือ่ง	มาตรการในการ
ป�องกันและแก�ไขป�ญหา	 การแข�งรถยนต�และรถจักรยานยนต�ในทาง	 และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เป�ดให�
บริการในลักษณะที่คล�ายกับสถานบริการ	ที่ออกมาใหม�

การด�าเนินงาน
	 ด�าเนินการจัดการประชุมวิชาการเร่ืองแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�รอบสถานศึกษา	 ๔	 ภาค	 โดยมีผู�เข�าร�วม
ประชุมทั้งส้ิน	๘๑๑	คน

ผลการด�าเนินงาน
	 ในการประชุมวิชาการเรื่องแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�รอบสถานศึกษา	ก�าหนดตัวชี้วัด	ได�แก�	ร�อยละ	๘๐	ของ
กลุ�มเป�าหมายมีความพึงพอใจต�อการจัดประชุมวิชาการ	 เรื่องแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�รอบสถานศึกษา	 เกี่ยวกับ
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	และค�าส่ังหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ	ที	่๒๒/๒๕๕๘	เรื่อง	มาตรการในการป�องกัน
และแก�ไขป�ญหาการแข�งรถยนต�และรถจักรยานยนต�ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เป�ดให�บริการใน

กลุ�มเฝ้าระวัง บังคับใช�กฎหมาย และคดีพ�เศษ



58

ลักษณะที่คล�ายกับสถานบริการที่ออกมาใหม�	ความพึงพอใจต�อการช้ีแจงแนวทางการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�รอบสถานศึกษา
ของแต�ละเครือข�าย	 โดยเครือข�ายกระทรวงศึกษามีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากที่สุด	 คิดเป�นร�อยละ	 ๙๓.๗๕	 รองลงมาคือ	
เครือข�ายกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ังคงของมนุษย�	มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากที่สุด	คิดเป�นร�อยละ	๙๑.๖๗	ส�วน
กระทรวงสาธารณสุข	ส�านักงานต�ารวจแห�งชาติ	กรมสรรพสามิต	และกระทรวงมหาดไทย	มีความพึงพอใจมากที่สุดร�อยละ	๘๗.๕๐	
และร�อยละ	๘๕.๔๒	มีความพึงพอใจมาก	ร�อยละ	๘๐.๐	และร�อยละ	๗๙.๑๗	ตามล�าดับ

ข�อเสนอแนะ
	 ๑.	 เจ�าหน�าทีผู่�เกีย่วข�องควรลงพืน้ทีเ่พือ่ประชาสัมพนัธ�กฎหมายควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล�ให�มากกว�านี	้โดยการด�าเนนิงาน
ในพื้นที่นั้นอาจมีความยากล�าบากในสภาวะของความเกรงกลัวอิทธิพลของบุคคลที่มีอ�านาจเหนือกว�า	
	 ๒.	 ควรจัดสรรงบประมาณส�าหรับการจัดท�าป�ายโฆษณารณรงค�งดดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	และจัดท�าแผ�นพับเพื่อใช�ส�าหรับ
การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่ในพื้นที่
	 ๓.	 ควรเพิ่มการฝ�กอบรมเจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติงาน	รวมทั้งการอบรมเครือข�าย	วัด	หมู�บ�าน	ชุมชน	และสนับสนุนค�าใช�จ�ายใน
การเดินทางไปปฏิบัติงาน	เช�น	ค�าน�้ามันเชื้อเพลิง	และควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ�	ได�แก�	กล�องวีดีโอ	กล�องถ�ายรูป	เพื่อใช�ส�าหรับเก็บ
รวบรวมหลักฐานส�าหรับการด�าเนินคดี

สิ่งที่ได�เรียนรู�จากโครงการ
	 ผู�เข�าร�วมการประชุม	ได�แก�	ทีมเครือข�ายผู�ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	มีความรู�	ความเข�าใจในพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	และสามารถน�าแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�รอบสถานศึกษา	ไปใช�ปฏิบัติ
งานในพื้นที่ได�อย�างมีประสิทธิภาพ
 

คร้ังที่ ๑ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
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คร้ังที่ ๒ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่น จังหวัดอุดรธานี

คร้ังที่ ๓ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม ดิโอวาเลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คร้ังที่ ๔ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม เดอะปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
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การอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ�าหน�าที่ในการจัดท�าส�านวนคดี
ตามกฎหมายควบคุมเคร�่องด่ืมแอลกอฮอล์

หลักการและเหตุผล 
	 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 มีผลบังคับใช�ต้ังแต�วันที่	 ๑๔	 กุมภาพันธ�	 ๒๕๕๑	 เป�นต�นมา											
เป�นเวลากว�า	 ๗	 ป�หลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช�	 ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 ได�ด�าเนินการจัดประชุม	
อบรม	สัมมนา	เพื่อถ�ายทอดองค�ความรู�เกี่ยวกับกฎหมาย	การเฝ�าระวังและบังคับใช�กฎหมายให�กับพนักงานเจ�าหน�าที	่บุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม	ตลอดจนประชาชนและผู�ท่ีสนใจเป�นจ�านวนมาก	อย�างไรก็ตาม	ผลการด�าเนินงานที่ผ�านมาพบว�าป�ญหาในทาง
ปฏิบัติ	คือ	การจัดท�าส�านวนคดีของพนักงานเจ�าหน�าที่มีความไม�รัดกุม	พยานหลักฐานไม�สมบูรณ�	ส�งผลให�การกล�าวโทษด�าเนินคดี
ไม�ประสบผลส�าเร็จและไม�เป�นไปตามเจตนารมณ�ของกฎหมาย	 ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 จึงได�จัดท�า
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ�าหน�าที่ในการจัดท�าส�านวนคดีตามกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 เพื่อถ�ายทอด
องค�ความรู�เกี่ยวกับการจัดท�าส�านวนคดี	 การรวบรวมพยานหลักฐาน	 การประสานงานกับหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง	 อันจะท�าให�																	
การด�าเนินคดีของพนักงานเจ�าหน�าที่ในส�วนภูมิภาคเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น	ส�งผลให�การด�าเนินงานควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล�	สมดังเจตนารมณ�ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑

 

กลุ�มเฝ้าระวัง บังคับใช�กฎหมาย และคดีพ�เศษ
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วัตถุประสงค์
	 เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ�าหน�าที่ในการจัดท�าส�านวนคดีตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

การด�าเนินงาน
	 ด�าเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ�าหน�าที่	(สังกัดกรมสรรพสามิต)	ในการจัดท�าส�านวนคดีตามกฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�	จ�านวน	๒	รุ�นๆ	ละ	๔๐	คน	

ผลการด�าเนินงาน
	 การอบรมพฒันาศกัยภาพพนกังานเจ�าหน�าทีใ่นการจดัท�าส�านวนคดีตามกฎหมายควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล�	ก�าหนดตวัชีว้ดั	
ร�อยละ	๘๐	ของกลุ�มเป�าหมายมีความรู�และความเข�าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	จากการประเมินความรู�ก�อน
และหลังการอบรม	 พบว�า	 ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�หลังการอบรมผ�านเกณฑ�ที่ก�าหนด	 ร�อยละ	๙๒.๕๐	 และมีความพึงพอใจ										
ต�อการจัดอบรม	ร�อยละ	๘๙.๕๐
 
ข�อเสนอแนะ
	 ๑.	 เพิ่มระยะเวลาการฝ�กปฏิบัติในสถานการณ�จริง	เพื่อจะได�ทราบป�ญหา	และการแก�ไขสถานการณ�เบื้องต�นในการท�างาน
	 ๒.	 ควรมีบุคลากร	เครื่องมือ	และงบประมาณที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	โดยบูรณาการร�วมกันทุกภาคส�วน	และให�ตระหนัก
ถึงโทษ	พิษ	ภัย	ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 ๓.	 ควรจัดการอบรมในลักษณะเดียวกันเพื่อให�เกิดความต�อเนื่องทุกๆ	ป�

สิ่งที่ได�เรียนรู�จากโครงการ
	 ผู�เข�าร�วมโครงการ	ได�แก�	เครือข�ายผู�ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	มีความรู�ความเข�าใจในพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	และสามารถจัดท�าส�านวนคดีตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ได�
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งานรับเร�่องร�องเร�ยน เฝ�าระวัง และบังคับใช�กฎหมาย

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อรับเรื่องร�องเรียนเกี่ยวกับการกระท�าความผิดกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�โดยเป�ดให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการ
แจ�งข�อมูลการกระท�าผิดกฎหมายด�วยวิธีการร�องเรียน	ผ�านช�องทางต�างๆ	เช�น	โทรศัพท�	จดหมาย	อีเมล�	และเว็บไซต�	แอพพลิเคชั่น
ส�าเร็จรูปของมือถือ	เป�นต�น
	 ๒.	 เพื่อเฝ�าระวังและสืบค�นการฝ�าฝ�นกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	
	 ๓.	 เพื่อให�เกิดการบังคับกฎหมายอย�างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ส�วนกลาง

การด�าเนินงาน
	 ๑.	 จัดเจ�าหน�าที่ให�บริการรับเรื่องร�องเรียนตามช�องทางต�างๆ
	 ๒.	 ลงพื้นที่ตรวจสอบข�อร�องเรียน/ส�งหนังสือแจ�งหน�วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบตามข�อร�องเรียน
	 ๓.	 สนับสนุนเจ�าหน�าที่จากส�วนกลางเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

ผลการด�าเนินงาน
 ๑. การรับเรื่องร�องเรียนการกระท�าความผิดกฎหมาย
	 	 การรับเร่ืองร�องเรียนการกระท�าความผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ผ�านศูนย�รับเรื่องร�องเรียนบุหรี่และสุรา	
เป�นการเป�ดช�องทางการสื่อสารกับประชาชนให�สอบถามและแจ�งเรื่องร�องเรียนเกี่ยวกับบุหรี่และสุราผ�านศูนย�รับเรื่องร�องเรียนบุหรี่
และสุรา	มีวัตถุประสงค�เพื่อรับข�อมูลน�าเข�าเป�นฐานข�อมูลการเฝ�าระวังการกระท�าความผิดกฎหมาย	มุ�งเน�นให�ประชาชนมีส�วนร�วม
ในการแจ�งเบาะแสการกระท�าความผิด	 เพื่อแก�ไขและบริหารจัดการป�ญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในพื้นที่อย�างมีส�วนร�วม	 มีผล													
การด�าเนินงานระหว�างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๘	–	๓๐	กันยายน	๒๕๕๙	ดังนี้

ตารางที ่๖ ผลการรับเรือ่งร�องเรยีนฯ ผ�านศนูย์รบัเรือ่งร�องเรยีนบหุรีแ่ละสรุา

ช�องทางการติดต�อ จ�านวน
การรับเรื่องร�องเรียนฯ	ผ�านศูนย�รับเรื่องร�องเรียนบุหรี่และสุรา
๑.	 เรื่องสอบถามและเร่ืองอื่นๆ
๒.	 ร�องเรียนทาง	Call	Center	โทร.	๐๒-๕๙๐-๓๓๔๒
๓.	 เรื่องร�องเรียนทางเว็บไซต�ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล�	www.thaiantialcohol.com
๔.	 เรื่องร�องเรียนทาง	www.facebook.com/thaiantialcohol
๕.	 เรื่องร�องเรียนทางแอพพลิเคชั่นไลน�ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่อง

ด่ืมแอลกอฮอล�
๖.	 เรื่องร�องเรียนจากช�องทางอื่นๆ	เช�น	จดหมาย	โทรสาร	มาร�องเรียนด�วย

ตนเอง	เป�นต�น

๔,๒๙๙	(เฉล่ีย	๓๕๓	เรื่อง/เดือน)
๓,๙๒๑	เรื่อง
๒๒๒	เรื่อง
๑๐๗	เรื่อง

๕	เรื่อง
๒๒	เรื่อง

๒๒	เรื่อง

รวม ๔,๒๙๙ เรื่อง

กลุ�มเฝ้าระวัง บังคับใช�กฎหมาย และคดีพ�เศษ
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แผนภมูทิี ่๔ ข�อมลูการรบัเรือ่งร�องเรยีนกรณีกระท�าความผดิกฎหมายควบคุมเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์

           จัดท�าข�อมูลโดย	:	ศูนย�รับเรื่องร�องเรียนบุหร่ีและสุรา

 ๒. การเฝ�าระวังกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตารางที ่๗ ข�อมลูการเฝ�าระวงัการละเมดิกฎหมายทางสือ่

ส่ือประเภท จ�านวน ค�าเฉลี่ย
หนังสือพิมพ� ๒,๙๒๐	ฉบับ ๕๖	ฉบับ/สัปดาห�
นิตยสาร ๑,๙๑๕	เล�ม ๓๗	เล�ม/สัปดาห�
เว็บไซต� ๗,๓๐๐	เว็บไซต� ๒๐	เว็บไซต�/วัน

      จัดท�าข�อมูลโดย	:	ศูนย�รับเรื่องร�องเรียนบุหร่ีและสุรา

 ๓. บังคับใช�กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตารางที ่๘ ข�อมลูการรบัเรือ่งร�องเรยีนบหุรีแ่ละสรุา จ�าแนกรายพืน้ที่

พื้นที่ รวม ร�อยละ
กรุงเทพมหานคร ๓๒๘ ๕๘

ปริมณฑล ๕๖ ๑๐
ภาคอีสาน ๖๗ ๑๒
ภาคเหนือ ๒๗ ๕
ภาคกลาง ๔๖ ๘
ภาคใต� ๒๖ ๔

ภาคตะวันออก ๑๗ ๓
รวม ๕๖๗ ๑๐๐

              จัดท�าข�อมูลโดย	:	ศูนย�รับเรื่องร�องเรียนบุหร่ีและสุรา
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แผนภมูทิี ่๕ ข�อมลูการรบัเรือ่งร�องเรยีนบหุรีแ่ละสรุาจ�าแนกรายพืน้ที่

          จัดท�าข�อมูลโดย	:	ศูนย�รับเรื่องร�องเรียนบุหร่ีและสุรา

รายงานการเฝ�าระวังและบังคับใช�กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ระหว�างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ผลการด�าเนินงานทั่วประเทศ 
	 เฝ�าระวัง	ตรวจเตือน	ตรวจสอบ	ประชาสัมพันธ�กฎหมาย	๒,๑๗๕		ราย
	 กล�าวโทษและด�าเนินคดี	๗๔๕	ราย

ผลการด�าเนินงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
	 เฝ�าระวัง	ตรวจเตือน	ตรวจสอบ	ประชาสัมพันธ�กฎหมาย	๓๖๕		ราย
	 กล�าวโทษและด�าเนินคดี	๑๒๕	ราย	

ผลการด�าเนินงานในส�วนภูมิภาค 
	 เฝ�าระวัง	ตรวจเตือน	ตรวจสอบ	ประชาสัมพันธ�กฎหมาย	๑,๘๑๐		ราย
	 กล�าวโทษและด�าเนินคดี	๖๒๐	ราย

ผลการด�าเนินงานเฝ�าระวังและบังคับใช�กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ
(ระหว�างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

ฐานความผิด จ�านวน (ราย)
๑.	 ฉลากบรรจุภัณฑ�ไม�เป�นไปตามกฎหมายก�าหนด	(ม.๒๖) ๑

๒.	 ขายในสถานที่ต�องห�าม	(ม.๒๗) ๔๓
๓.	 ขายในวันห�ามขาย	(ม.๒๘) ๑๗
๔.	 ขายในเวลาห�ามขาย	(ม.๒๘) ๑๐๘
๕.	 ขายให�กับบุคคลอายุต�่ากว�า	๒๐	ป�	(ม.๒๙) ๑๕

๖.	 ขายด�วยวิธีต�องห�าม	(ม.๓๐) ๑๕๓
๗.	 ดื่มในสถานที่ห�าม	(ม.๓๑) ๒๓๐
๘.	 โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	(ม.๓๒) ๒๑๙
๙.	 อื่นๆ
	 ๙.๑	ขายโดยไม�มีใบอนุญาต	(พ.ร.บ.สุรา)
	 ๙.๒	ขายนอกเวลาที่กฎหมายก�าหนด	(ปว.๒๕๓)

๕๗
๘

รวม  ๘๕๑ 

      *	หมายเหตุ	:	ผู�กระท�าผิด	๑	ราย	กระท�าความผิดมากกว�า	๑	ฐานความผิด
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ป�ญหาอุปสรรค 
	 ๑.	 ผู�ประกอบการไม�เข�าใจวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ที่ถูกต�อง	เนื่องจาก
ตัวแทนผู�ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ให�ข�อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนแก�ผู�ประกอบการ	
	 ๒.	 กรณีการตรวจในช�วงเทศกาล	 เช�น	 เทศกาลสงกรานต�	 จะพบผู�ฝ�าฝ�นพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�										
พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 กรณีบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�บนทางเป�นจ�านวนมาก	 ซ่ึงเมื่อเกิดความไม�ชัดเจน	 และต�องการข�อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณากล�าวโทษเพื่อด�าเนินคดี	จะติดตามตัวผู�ต�องหาได�ยาก	
	 ๓.	 พบการร�องเรียนการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ที่แสดงผ�านสื่อ										
โซเชียลมีเดียมากขึ้น	แต�การกระท�าความผิดดังกล�าวมีความยุ�งยากเกี่ยวกับการหาตัวผู�กระท�าความผิด

ข�อเสนอแนะ
	 ๑.	 จัดท�าเอกสารเพื่อช้ีแจงท�าความเข�าใจกับผู�ประกอบการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	
พ.ศ.	๒๕๕๑
	 ๒.	 ส�าหรับคดีที่สามารถเปรียบเทียบปรับได�	โดยอาศัยพยานหลักฐานตามข�อเท็จจริง	หรือคดีที่ไม�มีความซับซ�อน	เช�น	บริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�บนทาง	เป�นต�น	ควรจัดให�มีหน�วยเปรียบเทียบปรับเคลื่อนที	่เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน	โดยเฉพาะใน
ช�วงเทศกาล
	 ๓.	 จัดอบรมให�ความรู�การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร�หรือความผิดที่แสดงผ�านส่ือโซเชียลมีเดียต�างๆ	การแสวงหา
พยานหลักฐาน	การด�าเนินคดี	โดยหน�วยงานผู�มีความเชี่ยวชาญ

สิ่งที่ได�เรียนรู�จากโครงการ
	 	 ผู�ประกอบการและประชาชน	 มีความรู�ความเข�าใจในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 พ.ศ.	๒๕๕๑	และ
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได�อย�างถูกต�อง	 ลดจ�านวนผู�กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 พ.ศ.	
๒๕๕๑	ให�มีจ�านวนน�อยลง



66

กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห�งชาติ ประจ�าป� ๒๕๕๙ 

ความเป�นมา 
	 มติคณะรฐัมนตรี	เม่ือวนัที	่๘	กรกฎาคม	๒๕๕๑	ก�าหนดให�วนัเข�าพรรษาของทกุป�เป�น	“วนังดดืม่สรุาแห�งชาต”ิ	ให�ด�าเนนิการ
ควบคู�ไปกับการส�งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงาม	โดยใช�ศาสนาเป�นเคร่ืองยึดเหนี่ยวในการให�ประชาชนชาวไทยเห็นถึงความส�าคัญของการ
ลด	 ละ	 เลิก	 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 ซ่ึงจะช�วย	 ลดความรุนแรงของผลกระทบจากโรคและภัยสุขภาพ	ลดป�ญหาและผล		
กระทบด�านสังคมและเศรษฐกิจ	ในประเทศไทยการดื่มแอลกอฮอล�เป�นป�จจัยเสี่ยงทางสุขภาพอันดับ	๑	ที่ก�อให�เกิดการสูญเสียชีวิต
ในเพศชายถงึ	๘.๖%	ของการเสยีชวีติทัง้หมดเมือ่ประเมนิเป�นความเสียหายทางเศรษฐกจิแล�ว	พบว�ามีมลูค�าสงูถงึ	๑.๕๑	แสนล�านบาท	
หรือ	 ๑.๙๗%	ของผลิตภัณฑ�มวลรวมภายในประเทศ	 กรมควบคุมโรค	 โดยส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�						
จึงได�ก�าหนดจัดกิจกรรมรณรงค�วันงดดื่มสุราแห�งชาติ	ประจ�าป�	๒๕๕๙	ภายใต�แนวคิด	“ครอบครัวก�าวหน�า	เยาวชนก�าวไกล	หัวใจ
ไร�แอลกอฮอล�”	โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อรณรงค�	สร�างกระแส	 เผยแพร�	ประชาสัมพันธ�	 โทษ	พิษ	 ภัย	และผลกระทบที่เกิดจากการ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 เน�นการสื่อสารสถานการณ�จากผลกระทบด�านสุขภาพ	ด�านสถาบันครอบครัว	และด�านสังคม	อีกท้ัง
เพื่อสื่อสารสาธารณะให�ทราบถึงข�อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 รวมถึงกฎหมายอื่น											
ที่เกี่ยวข�อง	และสอดรับกับค�าขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห�งชาติ	ประจ�าป�	๒๕๕๙	จากพลเอกประยุทธ�	จันทร�โอชา	นายกรัฐมนตรี	
“ครอบครัว เยาวชน คนรุ�นใหม� ห�างไกลสุรา พาชาติเจริญ”

กลุ�มภาคีเคร�อข�าย และสื่อสารสาธารณะ
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วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อรณรงค�เผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให�เยาวชนและประชาชนทั่วไปทราบถึงกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข�อง	รวมถึงโทษ	พิษภัย	ผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�
	 ๒.	 เพื่อสร�างทัศนคติที่ดีในการงดด่ืมสุราให�แก�เยาวชนและประชาชนทั่วไป
	 ๓.	 เพื่อส�งเสริมให�สถาบันครอบครัวและสังคมมีความเข�มแข็ง
	 ๔.	 เพื่อให�เยาวชน	 และประชาชนทั่วไป	 เข�าถึงการส่ือสารการประชาสัมพันธ�	 เพื่อน�าไปสู�การ	 ลด	 ละ	 เลิก	 การบริโภค								
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�

การด�าเนินงาน
	 ในป�	๒๕๕๙	นายกรัฐมนตรี	(พลเอกประยุทธ�	จันทร�โอชา)	ได�มอบค�าขวัญวันงดดื่มสุราแห�งชาติ	ประจ�าป�	๒๕๕๙	“ครอบครัว 
เยาวชน คนรุ�นใหม� ห�างไกลสุรา พาชาติเจริญ”	พร�อมทั้งอนุญาตให�สลักนามพลเอกประยุทธ�	จันทร�โอชา	นายกรัฐมนตร	ีบนโล�
ประกาศเกียรติคุณ	 เพื่อมอบแก�บุคคลและองค�กรที่ด�าเนินการดีเด�นด�านป�องกันควบคุมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	 อีกทั้ง									
ได�ขอความร�วมมือกับหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง	จัดกิจกรรมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช�วงเข�าพรรษา	และจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุรา
แห�งชาติ	 ในบริบทของตนเองในช�วงเข�าพรรษาของทุกป�	 ตามที่เห็นสมควร	 และมีการประชาสัมพันธ�ค�าขวัญวันงดดื่มสุราแห�งชาต	ิ
ประจ�าป�	๒๕๕๙	ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทย	กรมประชาสัมพันธ�	ส่ือมวลชนทุกแขนง	Social	Media
	 เมื่อวันที่	๗	กรกฎาคม	๒๕๕๙	ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	
ได�จดักจิกรรมการแถลงข�าววนังดดืม่สุราแห�งชาต	ิประจ�าป�	๒๕๕๙	ณ	ห�องประชมุชยันาทนเรนทร	ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ	
โดยรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข	 (นายป�ยะสกล	 สกลสัตยาทร)	 เป�นประธานในการแถลงข�าว	 พร�อมด�วย	 พระศรีสมโพธิ								
ผู�แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย�	ผู�ปฏิบัติหน�าที่สมเด็จพระสังฆราช	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	(นายโสภณ	เมฆธน)	รองอธิบดี
กรมควบคุมโรค	(นายอัษฎางค�	รวยอาจิณ)	และผู�อ�านวยการส�านักงานเครือข�ายองค�กรงดเหล�า	(นายสงกรานต�	ภาคโชคดี)	ร�วมแถลง
ถึงวัตถุประสงค�ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้
	 ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ได�ก�าหนดจัดกิจกรรมรณรงค�วันงดดื่มสุราแห�งชาติ	ประจ�าป�	๒๕๕๙	
ภายใต�แนวคิด	“ครอบครัวก�าวหน�า	เยาวชนก�าวไกล	หัวใจไร�แอลกอฮอล�”	ในวันที	่๑๕	กรกฎาคม	๒๕๕๙	โดย	พระเจ�าวรวงศ�เธอ	
พระองค�เจ�าโสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ	 ทรงเสด็จเป�ดงานรณรงค�วันงดดื่มสุราแห�งชาติ	 ประจ�าป�	 ๒๕๕๙	 และประทาน														
โล�ประกาศเกยีรตคิณุ	 ผู�อทุศิตนด�านรณรงค�ป�องกนัภัยแอลกอฮอล�	 และองค�กรทีด่�าเนนิการดเีด�นด�านการควบคมุการบรโิภคเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล�	จ�านวน	๔๐	ราย	ณ	บริเวณลานโปรโมชั่น	ชั้น	๑	โซนเอ	ศูนย�การค�าเซ็นทรัลพลาซา	เวสต�เกต	ถนนรัตนาธิเบศร�	อ�าเภอ
บางใหญ�	จังหวัดนนทบุรี	โดยมีหน�วยงานภาคีเครือข�ายที่เกี่ยวข�องร�วมแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ	โทษ	พิษ	ภัย	ผลกระทบที่เกิดจาก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 รวมถึงกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	
พ.ศ.	๒๕๕๑	และกฎหมายที่เกี่ยวข�อง	มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานจากผู�ได�รับประทานโล�ประกาศเกียรติคุณฯ	การเสวนาเรื่อง	
“การณรงค�งดดื่มแอลกอฮอล�”	การแสดงจากเยาวชนเครือข�าย	เป�ดโอกาสให�ประชาชนที่สนใจเข�าร�วมงาน	อีกท้ังจัดให�มีการลงนาม
ปฏิญาณตนงดด่ืมสุราในช�วงเข�าพรรษา



68

ผลการด�าเนินงาน
	 ๑.	 จากการส�ารวจความคดิเหน็ของผู�เข�าร�วมกจิกรรมวนังดดืม่สุราแห�งชาติ	ประจ�าป�	๒๕๕๙	พบว�า	ร�อยละ	๙๕.๖๐	ทราบว�า
มีพระราชบญัญติัควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ร�อยละ	๙๓.๖๐	ทราบถงึข�าวสารด�านกฎหมาย	โทษ	พษิ	ภัย	ของเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล�	 ร�อยละ	๙๒.๗๐	 ต�องการลด	 ละ	 เลิก	 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 ร�อยละ	๙๕.๔๐	 มีความพึงพอใจต�อการจัด
กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห�งชาติ	ประจ�าป�	๒๕๕๙	ร�อยละ	๙๕.๖๐	มีความพึงพอใจต�อภาพลักษณ�ในการด�าเนินงานควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล�ของส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
	 ๒.	 การรณรงค�งดดื่มสุราในช�วงเข�าพรรษา	 เป�นการด�าเนินงานร�วมกับภาคีเครือข�ายที่เกี่ยวข�อง	 ให�ประชาชนร�วมลงนาม
ปฏิญาณตนงดด่ืมสุรา	ท�าความดีถวายในหลวง	ในช�วงเข�าพรรษาตลอดระยะเวลา	๓	เดือน	

ป�จจัยความส�าเร็จ
	 ๑.	 ได�รับความร�วมมือและการสนับสนุนจากทุกกลุ�มงาน	 ตลอดจนหน�วยงานภาคีเครือข�ายที่ร�วมด�าเนินงานในด�านต�างๆ	
ท�าให�กิจกรรมส�าเร็จลุล�วงไปได�ด�วยดี
	 ๒.	 การเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ค�าขวัญวันงดดื่มสุราแห�งชาติ	โดยนายกรัฐมนตรี	ให�ความส�าคัญโดยได�กล�าวถึงผลกระทบที่
เกดิจากการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	รวมถงึเชญิชวนรณรงค�งดด่ืมสุราในช�วงเข�าพรราและงดให�ครบพรรษา	ส่ือมวลชนให�ความร�วมมอื
ในการเผยแพร�ผ�านช�องทางต�างๆ	ท�าให�มีการรับรู�ได�ในวงกว�าง

ป�ญหาอุปสรรค
	 ๑.	 มผีู�สนใจส�งข�อมลูเข�ารบัการพจิารณาคดัเลอืกบคุคล/องค�กร	เพือ่เข�ารบัโล�ประกาศเกยีรตคิณุ	เป�นจ�านวนมาก	แต�ไม�เข�าเกณฑ�
ตามที่คณะกรรมการก�าหนด
	 ๒.	 ผู�ส�งข�อมูลเข�ารับการพิจารณาคัดเลือกฯบางประเภท	มีจ�านวนน�อย	

ข�อเสนอแนะ 
	 ๑.	 คณะท�างานพิจารณาคัดเลือกผู�เข�ารับการพิจารณารับโล�ประกาศเกียรติคุณตามเกณฑ�ที่ก�าหนด	 ก�อนการน�าเสนอ										
คณะกรรมการพิจารณาในขั้นตอนต�อไป
	 ๒.	 แจ�งรายละเอียดเกณฑ�การคัดเลือกเข�ารับการพิจารณารับโล�ประกาศเกียรติคุณให�ชัดเจน	และให�หน�วยงานต�นสังกัดของ
บุคคล/องค�กร	คัดกรองและรับรองความถูกต�องของข�อมูลเบื้องต�นให�ครบถ�วน	ถูกต�องตามเกณฑ�ที่ก�าหนด	
	 ๓.	 ประสานกับหน�วยงานต�างๆ	โดยตรง	เพื่อให�ท�าการคัดเลือกและเสนอรายชื่อเข�ารับการพิจารณารับโล�ประกาศเกียรติคุณ
	 ๔.	 ขอความร�วมมือจากภาคีเครือข�ายในการประชาสัมพันธ�กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห�งชาติผ�านช�องทางสื่อต�างๆ

สิ่งที่ได�เรียนรู�จากโครงการ
	 ประสานขอความร�วมมอืในการด�าเนนิกจิกรรม	การเพิม่ช�องทางการประชาสมัพนัธ�	การบรูณาการความร�วมมอืกบัภาคเีครอืข�าย
ทั้งภาครัฐและเอกชน	รวมถึงการเข�าถึงสื่อมวลชน	เพื่อให�เกิดการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารการจัดกิจกรรมรณรงค�วันงดดื่มสุราแห�งชาติ	
ให�เป�นที่รู�จักมากยิ่งขึ้น
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การศึกษาดูงานเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานป�องกันและควบคุมเคร�่องด่ืมแอลกอฮอล์

ความเป�นมา 
	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการความร�วมมือเครือข�ายระดับกระทรวงสาธารณสุข	เพื่อสนับสนุนการป�องกัน	ควบคุมโรค	และ
ภัยสุขภาพจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	คร้ังที่	๓/๒๕๕๘	เมื่อวันที่	๑๘	กันยายน	๒๕๕๘	ให�มีการประสานงาน	ศึกษาดูงาน	และร�วม
กิจกรรมของเครือข�ายภายในกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข�อง	เพื่อน�าความรู�และประสบการณ�ที่ได�รับมาปรับใช�เป�นแนวทางในการ
ก�าหนดนโยบายในการจัดการป�ญหาที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ระดับประเทศ	ให�เกิดความร�วมมือกับภาคีเครือข�าย
กระทรวงสาธารณสุข	ในการด�าเนินงานควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ที่มีประสิทธิผล	กลุ�มภาคีเครือข�ายและสื่อสารสาธารณะจึงได�
ก�าหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานป�องกันและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	เพื่อประสานความ
สัมพันธ�กับเครือข�ายหน�วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข	และน�าประสบการณ�ที่ได�รับจากการศึกษาดูงานมาเป�นแนวทางในจัดการ
ป�ญหาที่เกิดจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ	และยั่งยืนต�อไป

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อเสริมสร�างความรู�ให�แก�บุคลากร	และสามารถน�าความรู�ที่ได�รับไปประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงาน
	 ๒.	 เพื่อประสานความสัมพันธ�กับเครือข�ายหน�วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข	 และแลกเปลี่ยนเรียนรู�ประสบการณ�							
ในการด�าเนินงานจัดการป�ญหาที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

ผลการด�าเนินงาน
	 ศึกษาดูงานทั้งหมด	๓	คร้ัง	จากส�วนกลาง	ไปยังการด�าเนินงานในระดับพื้นที	่ดังนี้
	 ครั้งที่	 ๑	 โรงพยาบาลสวนปรุง	จังหวัดเชียงใหม�	เมื่อวันที่	๑๑	มกราคม	๒๕๕๙
	 ครั้งที่	 ๒	สถาบันบ�าบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี	 (โรงพยาบาลธัญญารักษ�)	 จังหวัดปทุมธานี											
เมื่อวันที่	๑๕	มกราคม	๒๕๕๙
	 คร้ังที	่ ๓	 โรงพยาบาลธญัญารกัษ�ขอนแก�น	จงัหวดัขอนแก�น	และ	โรงพยาบาลพระยนื	จงัหวดัขอนแก�น	เมือ่วนัที	่๑๒	กมุภาพนัธ�	๒๕๕๙
	 จากการศึกษาดูงาน	 พบว�า	 รูปแบบในการบริการผู�มีป�ญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในระบบบริการสุขภาพ											
มีขั้นตอน/มาตรการที่เหมือนกัน	 แต�จะแตกต�างกันตามบทบาทและภารกิจของแต�ละหน�วยงานรับผิดชอบ	และเทคนิค	 วิชาการ						
ในการดูแลรักษาให�สอดคล�องกับลักษณะของผู�ป�วยติดสุรา

กลุ�มภาคีเคร�อข�าย และสื่อสารสาธารณะ
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ตารางที่ ๑๐ การเปรียบเทียบรูปแบบการให�บริการผู�มีป�ญหาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ (กรมการแพทย์) โรงพยาบาลสวนปรุง (กรมสุขภาพจิต)

๑.	 ขั้นเตรียมการก�อนรักษา	
เครื่องมือที่ใช�คือ	แบบประเมินป�ญหาการดื่มสุรา	AUDIT	

๑.	 มาตรการการคัดกรองและบ�าบัดแบบสั้น
เครื่องมือที่ใช�คือ	แบบประเมินป�ญหาการดื่มสุรา	AUDIT

๒.	 ขั้นบ�าบัดรักษา/ถอนพิษยา
เครื่องมือที่ใช�ในการประเมินอาการขาดสุรา	คือCIWA-Ar	

๒.	 มาตรการบ�าบัดภาวะถอนพิษสุรา
เคร่ืองมือท่ีใช�ประเมินความเส่ียงการเกิดภาวะถอนพิษสุรา	คือ	CIWA-Ar	

๓.	 ขั้นฟ��นฟูสมรรถภาพ
การบ�าบัดฟ��นฟูแบบเข�มข�นทางสายใหม�	(FAST	Model)	
และรักษาด�วยยาที่เหมาะสมกับผู�ป�วย	ในระหว�างการ
บ�าบัดฟ��นฟ	ูมีกิจกรรมเพื่อฝ�กอาชีพ	เช�น	การท�าสวน	
ประดิษฐ�ของที่ระลึก	ผลิตยาสมุนไพร	น��ายาล�างจาน	
ตัดผม	ฯลฯ

๓.	 มาตรการบ�าบัดรักษาและฟ��นฟูสภาพ
ประเมินป�ญหาการดื่มสุราและเตรียมความพร�อม
การบ�าบัดทางจิตสังคม	
	 -	การสัมภาษณ�และการบ�าบัดเพ่ือเสริมสร�างแรงจูงใจ	(MI/MET)	
	 -	การบ�าบัดเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม	(CBT)	
รักษาด�วยยาตามความเหมาะสม	และให�ค�าปรึกษาครอบครัว	
เพื่อเสริมแรงสนับสนุนทางสังคม

๔.	 ขั้นติดตามหลังรักษา
ติดตามดูแลหลังรักษา	และช�วยเหลือเม่ือผู�ป�วยเกิดป�ญหา
หลังจากออกจากโรงพยาบาล	
 วิธีการด�าเนินการ 
	 -	นัดผู�ป�วย	เพื่อประเมินสภาพด�านร�างกาย	พฤติกรรม	
และสังคม	พร�อมให�ค�าปรึกษาแนะน�า
	 -	เยี่ยมบ�าน	ติดตามทางจดหมาย/โทรศัพท�
	 -	กลุ�มผู�ติดสุรานิรนาม	(กลุ�ม	เอเอ)

๔.	 มาตรการดูแลระยะยาวหลังการรักษา
พิจารณารูปแบบการดูแลระยะยาวที่เหมาะสมกับสถานบริการ	
	 -	ติดตามนัดหมายที่สถานบริการ	
	 -	เยี่ยมบ�าน	ติดตามทางจดหมาย/โทรศัพท�
	 -	กลุ�มผู�ติดสุรานิรนาม	(กลุ�ม	เอเอ)
	 -	ส�งต�อโรงพยาบาลเครือข�าย	ส�งเสริมชมุชนให�มีความพร�อม	และ
มีทรัพยากรที่เหมาะสม	โดยแกนน�าหมู�บ�าน	บุคลากรสุขภาพ
เข�าไปร�วมกับชุมชน	การบ�าบัดสุราวิถีพุทธ

ป�จจัยความส�าเร็จ 
	 จากการประสานงานได�รับความร�วมมือจากเครือข�ายเป�นอย�างดี	 ทุกหน�วยงานให�การต�อนรับอย�างอบอุ�น	 และเป�นกันเอง	
ท�าให�การด�าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค�

สิ่งที่ได�เรียนรู�จากการด�าเนินงาน
	 ๑.	 การให�บริการในสถานบ�าบัด	ควรมีการให�ความรู�เรื่องกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ให�แก�ผู�ป�วย
	 ๒.	 การเสริมสร�างศักยภาพของสถานบริการในระบบสุขภาพในแต�ละระดับ	 เพื่อที่จะสามารถให�บริการส�าหรับผู�มีป�ญหา
การดื่มแอลกอฮอล�ได�

ป�ญหาอุปสรรค
	 ๑.	 ระยะเวลาในการศึกษาดูงานน�อยเกินไป
	 ๒.	 การดูงานช�วงการติดตามผู�ป�วยหลังจากการรักษา	มีระยะเวลาจ�ากัด	(ต�องเป�นช�วงเย็นเท�านั้น)
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ข�อเสนอแนะ
	 ๑.	 ให�บุคลากรในหน�วยงานได�มีโอกาสมาศึกษาดูงานในลักษณะนี้ด�วย	เนื่องจากได�ประโยชน�มาก
	 ๒.	 ควรมีโอกาสให�ศึกษาบทเรียนในพื้นที่	เช�น	รูปแบบการบ�าบัดในหน�วยบริการระดับชุมชน	โรงพยาบาลศูนย�	โรงพยาบาล
ทั่วไป	เพื่อให�เห็นสภาพป�ญหา	เช่ือมโยงกับระบบบริการได�

คร้ังที่ ๑ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม�

คร้ังที่ ๒ สถาบันบ�าบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี จังหวัดปทุมธานี (โรงพยาบาลธัญญารักษ์)

คร้ังที่ ๓ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก�น และ โรงพยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแก�น
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มาตรการชุมชนในการสื่อสารความเสี่ยงเพ�่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในชุมชนระดับต�าบล

หลักการและเหตุผล 
	 ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	ตระหนักถึงโทษ	พิษ	ภัย	และผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล�
ที่ส�งผลต�อประชาชน	 ครอบครัว	 สังคม	 และประเทศชาติ	 จึงได�ผลักดันและสนับสนุนมาตรการเพื่อควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�									
มาโดยตลอด	การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ต�องใช�มาตรการหลากหลายในการด�าเนินการ	หนึ่งในมาตรการที่ส�าคัญคือมาตรการ
ชุมชน	 โดยมุ�งหวังถึงการเสริมสร�างศักยภาพของชุมชนในการจัดการป�ญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในบริบทของพื้นที่	 จึงได�จัดท�า
โครงการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมลดการบรโิภคเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล�ในพืน้ที	่ มุ�งเน�นให�ความส�าคญักบัการลดอตัราการบรโิภคเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล�ของประชาชน	ลดผลกระทบอันเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ทั้งจากผู�ที่ดื่มและไม�ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	
โดยการขับเคล่ือนและความร�วมมือจากภาคีเครือข�ายทุกภาคส�วนที่เกี่ยวข�องในชุมชน	 เป�นผู�ขับเคลื่อนและร�วมกันก�าหนดทิศทาง			
ในการแก�ไขป�ญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในพื้นที่อย�างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	
	 ในป�	๒๕๕๙	มีการพัฒนาขยายผลสู�ต�าบลน�าร�องในจังหวัดอุทัยธาน	ีโดยภายในป�	๒๕๕๙	เม่ือแกนน�าในพื้นที่ได�รับฟ�งแนวคิด
หรือความส�าคัญของการด�าเนินการเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 จึงร�วมในการด�าเนินงานโดยการจัดท�าบันทึกข�อตกลงความ
ร�วมมือร�วมกันในการพัฒนาชุมชน	แกนน�าของต�าบลท้ัง	๑๔	แห�งเข�าร�วมโครงการโดยการร�วมลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือ	
“ต�าบลสุขภาพดี	ปลอดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�”

พิธีลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือ 
“ต�าบลสุขภาพดี ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

ณ อ�าเภอบ�านไร� จังหวัดอุทัยธานี จ�านวน ๖ ต�าบล 
เมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

พิธีลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือ “ต�าบลสุขภาพดี ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” 
ณ อ�าเภอบ�านไร� จังหวัดอุทัยธานี จ�านวน ๘ ต�าบล เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

กลุ�มภาคีเคร�อข�าย และสื่อสารสาธารณะ
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วัตถุประสงค์ 
	 ๑.	 เพื่อประสานความร�วมมือกับภาคีเครือข�ายในระดับพื้นที่ในการด�าเนินงานควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�
	 ๒.	 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ประสบการณ�ป�ญหาในชุมชนเพื่อจัดท�าแนวทางในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	
	 ๓.	 เพื่อสร�างภาคีเครือข�ายในการด�าเนินงานเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม											
ในระดับชุมชน

ผลการด�าเนินงาน
	 จดัพธิลีงนามบนัทกึข�อตกลงความร�วมมอื	“ต�าบลสขุภาพด	ีปลอดเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�”	ในพืน้ทีต่�าบลน�าร�อง	จงัหวดัอทุยัธานี	
จ�านวน	๒	คร้ัง	ดังนี้
	 ครั้งที	่ ๑	พิธีลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือ	“ต�าบลสุขภาพดี	ปลอดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�”	ณ	อ�าเภอบ�านไร�	จังหวัด
อุทัยธานี	จ�านวน	๘	ต�าบล	เมื่อวันที่	๔	กรกฎาคม	๒๕๕๙
	 ครั้งที	่ ๒	พิธีลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือ	“ต�าบลสุขภาพดี	ปลอดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�”	ณ	อ�าเภอบ�านไร�	จังหวัด
อุทัยธานี	จ�านวน	๖	ต�าบล	เมื่อวันที่	๑๖	สิงหาคม	๒๕๕๙

ป�จจัยความส�าเร็จ
	 ๑.	 การตระหนักเห็นความส�าคัญของป�ญหาของแกนน�าและผู�บริหารในชุมชน
	 ๒.	 การมีส�วนร�วมของประชาชน
	 ๓.	 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพของภาคีเครือข�ายในพื้นที่

ป�ญหาอุปสรรค
	 การประสานงานเพื่อด�าเนินการในระดับอ�าเภอ	 ในระยะเริ่มแรกค�อนข�างล�าช�า	 เนื่องจากมีผู�ปฏิบัติงานน�อย	 และมีภารกิจ
มากมายที่อยู�ในความรับผิดชอบ

ข�อเสนอแนะ
	 ๑.	 พัฒนาและสร�างความเข�าใจให�แก�เจ�าหน�าที่ใน	อบต.	เพื่อเป�นผู�ประสานงาน	และร�วมในกระบวนการ
	 ๒.	 ควรจัดท�าเป�นแนวทางเพื่อเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให�แก�หน�วยงานอื่นๆ	สามารถน�ารูปแบบไปใช�
	 ๓.	 ศึกษารูปแบบของหน�วยงานอื่น	ที่มีการด�าเนินงานกับชุมชน

สิ่งที่ได�เรียนรู�จากโครงการ
	 กระบวนการต�างๆ	ส�าเร็จลุล�วงได�ด�วยการสนับสนุนจากผู�บังคับบัญชา	และแกนน�าที่มีอ�านาจในการตัดสินใจเพื่อเลือกนโยบาย
ในการพัฒนาชุมชน	เพื่อให�การด�าเนินงานเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ	และได�รับความร�วมมือจากชุมชน	ลดแรงต�าน	และเสริมแรง
สนับสนุนจากส�วนอื่นๆ	ในพื้นที่
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การประชุมเชิงปฏิบัติการถ�ายทอดประเด็นข�อกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร�่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ความเป�นมา 
	 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ของเยาวชนมีแนวโน�มที่จะบริโภคอย�างอันตราย	 และมีความเสี่ยงต�อป�ญหาสูงกว�านักดื่ม						
วัยผู�ใหญ�ซึ่งเยาวชนส�วนใหญ�ท�ากิจกรรมประจ�าวันอยู�ในสถานศึกษา	การสื่อสารปรับทัศนคติเพื่อให�ห�างไกลจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�จึงเป�นอีกวิธีหนึ่งที่ต�องผ�านกลไกการสื่อสารโดยกลุ�มบุคลากรในสถาบันการศึกษา	 กลไกของบุคลากรที่ส�าคัญคือการ
ส่ือสารผ�านครูในการขับเคล่ือนเพื่อแก�ไขป�ญหาดังกล�าว	ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	จึงได�จัดท�าโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการถ�ายทอดประเด็นข�อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.๒๕๕๑	เพื่อให�สถานศึกษา
สามารถน�าไปใช�ประโยชน�	และเพื่อสร�างภาคีเครือข�ายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�กับสถานศึกษา

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อสร�างภาคีเครือข�ายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�กับสถานศึกษา
	 ๒.	 เพื่อถ�ายทอดประเด็นข�อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.๒๕๕๑

การด�าเนินงาน
	 จัดอบรมให�กับครู	 อาจารย�	 ระดับมัธยมศึกษา	 และมหาวิทยาลัย	 เครือข�ายของส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�	และคณะท�างานเครือข�ายโรงเรียนปลอดบุหรี่	ทั่วประเทศ	จ�านวน	๑๔๗	คน

ผลการด�าเนินงาน
	 ๑.	 ร�อยละของครู	อาจารย�	มีความรู�ในเนื้อหาหลักสูตรการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร�างศักยภาพภาคีเครือข�ายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�ส�าหรับเยาวชนแก�ครูแกนน�า	 จากการทดสอบหลังการอบรมพบว�า	 ครู	 อาจารย�มีความรู�ผ�านเกณฑ�	 คะแนน
หลังการอบรมไม�น�อยกว�าร�อยละ	๗๐	(ผ�าน	๑๔๗	คน)
	 ๒.	 ร�อยละความพึงพอใจของครู	อาจารย�	ที่เข�าร�วมประชุมพบว�าครู	อาจารย�	จ�านวน	๑๔๗	คนตอบแบบสอบถาม	จ�านวน	
๑๒๒	คน	ความพึงพอใจอยู�ในระดับ	พอใจมาก	ร�อยละ	๘๙

ผลการด�าเนินงานที่บรรลุเกินเป�าหมาย
	 ๑.	 มีเครือข�ายครูในการด�าเนินงานควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	จ�านวน	๑๓๓	หน�วยงาน
	 ๒.	 ครู	 อาจารย�	 ได�รบัการพฒันาศกัยภาพในการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�กฎหมายตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข�อง	รวมทั้งโทษ	พิษภัย	ผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล�จ�านวน	๑๔๗	คน

ป�จจัยความส�าเร็จ
	 ๑.	 วิทยากรมีความรู�ความสามารถกระตุ�นให�ผู�เข�ารับการอบรมมีความสนใจในเนื้อหาได�ตลอดเวลา
	 ๒.	 สถานที่และอุปกรณ�ในการจัดอบรมมีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่จัดให�กับกลุ�มเป�าหมาย
	 ๓.	 ผู�เข�ารับการอบรมให�ความส�าคัญในการเข�าร�วมกิจกรรมต�างๆ	ที่ก�าหนดไว�

กลุ�มภาคีเคร�อข�าย และสื่อสารสาธารณะ
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ป�ญหาอุปสรรค
	 ๑.	 การประสานผู�เข�าร�วมประชุมมีความเร�งด�วน	ท�าให�ผู�เข�าร�วมประชุมส�วนมากไม�สะดวกเข�าร�วมประชุม
	 ๒.	 เนื้อหาการบรรยายในบางหัวข�อวิชามีรายละเอียดมาก	ไม�เหมาะสมกับเวลาที่ก�าหนดไว�

ข�อเสนอแนะ
	 ๑.	 วางแผนด�าเนินการจัดประชุม	ต้ังแต�ช�วงต�นป�งบประมาณ
	 ๒.	 จัดท�าแผนการติดต�อประสานงานในเรื่องต�างๆ	เช�น	วิทยากร	โรงเรียน	ห�องพัก
	 ๓.	 ปรับเวลาให�เหมาะสมกับแต�ละหัวข�อวิชาไม�ให�เกินเวลาที่ก�าหนด

สิ่งที่ได�เรียนรู�จากโครงการ
	 ผู�เข�าร�วมประชุม	ครู	และอาจารย�ประจ�าสถานศึกษา	มีความรู�ความเข�าใจในเจตนารมณ�ในการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�
กฎหมายเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�และกลยุทธ�ทางการตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	การประเมินป�ญหาสุรา
และยาเสพติดในสถานศึกษาและวิธีให�ค�าปรึกษาแบบสั้นส�าหรับวัยรุ�น
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การผลิตและเผยแพร�สื่อประชาสัมพันธ์ด�านกฎหมาย และผลกระทบจากเคร�่องดื่มแอลกอฮอล์

หลักการและเหตุผล 
	 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซ่ึงมีผลบังคับใช�ตั้งแต�วันที่	๑๔	กุมภาพันธ�	๒๕๕๑	
มีเจตนารมณ�ในการป�องกันควบคุมผลกระทบด�านสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	มุ�งเน�นที่เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป	เพื่อลดอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ของประชาชน	ซ่ึงมีแนวโน�มที่จะบริโภคมากขึ้น	ส�านักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 จึงได�จัดท�าโครงการพัฒนามาตรการทางกฎหมายและนโยบายสาธารณะ	 เพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�	 ตระหนักถึงโทษ	 พิษภัย	 ที่เกิดจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	 โดยได�พัฒนาสื่อเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให�มีความทันสมัย												
มีความหลากหลายและน�าสนใจ	เพื่อตอบสนองต�อความต�องการของผู�รับบริการให�ได�รับประโยชน�สูงสุด

วัตถุประสงค์
	 เพื่อเผยแพร�ประชาสัมพันธ�กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 และกฎหมายอื่น														
ที่เกี่ยวข�อง	 รวมถึง	 โทษ	 พิษ	 ภัย	 ผลกระทบของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�	 สนับสนุนในการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุม									
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑

กลุ�มเป�าหมาย
	 ผู�ใช�ประโยชน�
	 พนักงานเจ�าหน�าที่	หน�วยงานภาคีเครือข�ายที่เกี่ยวข�องทั้งภาครัฐและเอกชน	และผู�ประกอบการ
	 ผู�ได�รับประโยชน�
	 เยาวชน	และประชาชนทั่วไป

การด�าเนินงาน
	 ผลติและเผยแพร�ส่ือประชาสมัพนัธ�ด�านกฎหมายตามพระราชบญัญติัควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑	และผลกระทบ
จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	จ�าแนกตามประเภทของสื่อที่ผลิต	ได�แก�
	 ๑.	 แผ�นพับ
	 ๒.	 โปสเตอร�
	 ๓.	 หนังสือพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 ๔.	 สติ๊กเกอร�
	 ๕.	 หนังสือรู�ทันเรื่องเหล�ามาจับเข�าคุยกับครอบครัว
	 ๖.	 ดีวีดี	คลิปให�ความรู�เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 ๗.	 แผ�นปลิว	มาตรา	๓๒
	 ๘.	 สื่อสนับสนุนการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�

กลุ�มภาคีเคร�อข�าย และสื่อสารสาธารณะ
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ผลการด�าเนินงาน
	 การผลิตสื่อเป�นไปด�วยความเรียบร�อย	สามารถผลิตส่ือ	และกระจายสื่อให�กับหน�วยงานภาคีที่เกี่ยวข�อง	ได�ตามก�าหนดเวลา	
ผ�านเกณฑ�ตามตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ	ได�แก�
	 ๑.	 ร�อยละ	๘๐	ของผู�รับบริการ	มีความพึงพอใจในรูปแบบและเนื้อหาของสื่อ
	 ๒.	 ร�อยละ	๘๐	ของผู�รับบริการ	มีความพึงพอใจในการน�าส่ือที่ได�ไปใช�ประโยชน�

ผลการด�าเนินการที่บรรลุเกินเป�าหมาย
	 จากการประเมินผลด�วยแบบสอบถามความพึงพอใจของผู�รับบริการสื่อ	พบว�า	การจัดท�าส่ือประชาสัมพันธ�ประสบผลส�าเร็จ
ดี	ส่ือทุกประเภทผ�านเกณฑ�ตามตัวชี้วัดเกินร�อยละ	๘๐

แผนภูมิที่ ๖ ความพ�งพอใจของผู�รับบร�การต�อสื่อประชาสัมพันธ์ในด�านรูปแบบเนื้อหาและการน�าไปใช�ประโยชน์

ป�จจัยความส�าเร็จ
	 ๑.	 ได�รับค�าแนะน�าจากคณะอนุกรรมการด�านรณรงค�และการสร�างภาคี	ในการปรับรูปแบบสื่อให�มีความ
น�าสนใจ	และใช�ประโยชน�ได�หลายช�องทางมากยิ่งขึ้น	ตลอดจนได�รับความช�วยเหลือในการให�ข�อมูลที่ถูกต�องจากกลุ�มงานต�างๆ
	 ๒.	 ผู�บริหารให�ความส�าคัญในการออกแบบส่ือ	 ท�าให�สื่อมีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น	 และผ�านการตรวจสอบหลายขั้นตอน	
ท�าให�พบข�อผิดพลาดน�อยมาก

ป�ญหาอุปสรรค
	 ๑.	 การผลิตสื่อบางชนิดมีความล�าช�ากว�าเวลาที่ก�าหนด	 อันเนื่องมาจากการออกแบบใหม�	 และต�องได�รับการตรวจสอบ						
ทุกขั้นตอนจากเจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�องตามล�าดับขั้นก�อนน�าไปพิมพ�เผยแพร�
	 ๒.	 งบประมาณที่จ�ากัดในการผลิตส่ือ	ท�าให�ไม�สามารถผลิตสื่อได�เพียงพอต�อความต�องการ
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ข�อเสนอแนะ
	 ๑.	 ก�าหนดกรอบเวลาในการด�าเนินงานให�มีความชัดเจน	เพื่อให�ด�าเนินการได�ตรงตามก�าหนดเวลามากขึ้น
	 ๒.	 ประมวลผลที่ได�จากการประเมินความพึงพอใจต�อสื่อ	น�ามาปรับปรุงให�ตรงกับความต�องการมากที่สุด

สิ�งที่ได�เร�ยนรู�จากโครงการ
	 ๑.	 การผลิตสื่อเผยแพร�ประชาสัมพันธ�	ต�องได�รับความร�วมมือจากหลายฝ�าย	เพื่อให�เกิดผลลัพธ�ที่น�าพอใจ	และมีแนวทาง
การด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
	 ๒.	 ผู�ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข�องกับสื่อ	ต�องใฝ�หาความรู�ที่เป�นประโยชน�กับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ�	เป�ดโลกกว�าง	หามุมมอง
ใหม�ๆ	ในการผลิตสื่อ	เพื่อใช�ในการแก�ไขสถานการณ�ต�างๆ	เช�น	การได�รับงบประมาณที่จ�ากัด	จะท�าอย�างไรที่ให�ได�รับประโยชน�สูงสุด	
หรือจะท�าอย�างไรให�ผู�ใช�บริการสื่อ	มีความเข�าใจในสิ่งที่เราต�องการจะสื่อสาร
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คุณธรรม จร�ยธรรม ความโปร�งใส ประจ�าป� ๒๕๕๙

หลักการและเหตุผล 
	 กรมควบคมุโรค	ได�ด�าเนนิงานตามนโยบาย	ข�อ	๑๐	การส�งเสรมิการบรหิารราชการแผ�นดนิทีม่	ีธรรมาภบิาลและป�องกนัปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ	 และแจ�งให�หน�วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค	 ด�าเนินการสร�างความโปร�งใส	 โดยก�าหนดเป�นตัวชี้วัด									
ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	ประจ�าป�	๒๕๕๙	มิติที่	๔	ด�านการพัฒนาองค�กร	ตัวชี้วัดที่	๘	ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาระดับ
คุณธรรมความโปร�งใสในหน�วยงานภาครัฐ	โดยผ�านเกณฑ�ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการด�าเนินงาน

วัตถุประสงค์
	 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มและแอลกอฮอล�	 ด�านคุณธรรม	 จริยธรรม	 และ
ความโปร�งใส	และสามารถน�ามาสู�การปฏิบัติงานได�อย�างถูกต�อง

การด�าเนินงาน
	 ๑.	 ทบทวนค�าส่ังแต�งตั้งคณะท�างานและคณะกรรมการประเมินของหน�วยงาน	ประจ�าป�	๒๕๕๙
	 ๒.	 จัดท�าแผนปฏิบัติการ	 และแผนงานตามประเด็นยุทธศาสตร�ที่กรมควบคุมโรคก�าหนด	 จ�านวน	 ๕	 ยุทธศาสตร�	 โดยมี
กิจกรรมการด�าเนินงาน	๑๓	กิจกรรม
	 ๓.	 ประเมินความโปร�งใสในการด�าเนินงานของหน�วยงาน	 ประจ�าป�	 ๒๕๕๙	 (แบบฟอร�ม	 ๓	 และ	๔)	 โดยในไตรมาส	 ๒										
ผลคะแนนเต็ม	๑๐๐	คะแนน	หน�วยงานประเมินผ�านได�	๙๗	คะแนน	เนื่องจากขาดแบบฟอร�มตรวจสอบการเกี่ยวข�องกับผู�เสนองาน
จัดซื้อจัดจ�าง	จากนั้นหน�วยงานได�ด�าเนินการจัดท�าแบบฟอร�มดังกล�าวและน�ามาใช�ประกอบการจัดซื้อจัดจ�างทุกครั้ง	โดยในไตรมาส	
๔	การประเมินผ�าน	๑๐๐	คะแนน
	 ๔.	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร�างคุณธรรม	จริยธรรม	ป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อน	เม่ือวันที	่๔	มีนาคม	๒๕๕๙	ณ	ห�อง
ประชุมประเมินจันทวิมล	กรมควบคุมโรค	โดยได�รับเกียรติจากส�านักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ
และกลุ�มคุ�มครองจริยธรรม	มาเป�นวิทยากรบรรยาย	ซ่ึงบุคลากรของส�านักงานฯ	เข�าร�วมประชุมฯ	จ�านวน	๕๐	คน	ส�งผลให�ได�รับ
ความรู�เพิ่มขึ้น	ร�อยละ	๘๓.๗๒	และมีความพึงพอใจ	ร�อยละ	๙๓.๐๒
	 ๕.	 จัดท�าสรุปผลการด�าเนินงาน

ป�จจัยความส�าเร็จ
	 ๑.	 ผู�บริหารให�ความส�าคัญในกระบวนงาน	 ขั้นตอนการด�าเนินงานที่มีความถูกต�อง	 ครบถ�วน	 ชัดเจน	 โปร�งใสสามารถ										
ตรวจสอบได�
	 ๒.	 เจ�าหน�าที่มีความใส�ใจในหน�าที่ความรับผิดชอบ	จะยึดระเบียบในการปฏิบัติงาน

ป�ญหาอุปสรรคและข�อเสนอแนะ
	 ๑.	 งบประมาณที่ได�รับการจัดสรรน�อย	การด�าเนินงาน	(พัฒนาบุคลากรในเรื่องดังกล�าว)	จึงไม�ครอบคลุมเจ�าหน�าที่ทุกคน
	 ๒.	 เกณฑ�ตัวชี้วัดควรชัดเจนและนิ่ง	ต้ังแต�การถ�ายทอดส�งสู�การปฏิบัติ

กลุ�มบร�หารทั่วไป
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การซ�อมแผน BCP กรณีเกิดอัคคีภัย

หลักการและเหตุผล 
	 แผนบริหารความต�อเนื่อง	(Business	Continuity	Plan	:	BCP)	จัดท�าขึ้นเพ่ือใช�ในการปฏิบัติงาน	ในภาวะที่ส�านักงานคณะ
กรรมการควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล�	ต�องเผชญิกบัภาวะวกิฤตหิรอืเหตกุารณ�ฉกุเฉนิร�ายแรงต�างๆ	ไม�ว�าจะเกดิภัยธรรมชาต	ิอบุตัเิหตุ	
หรือการมุ�งร�ายต�อองค�กร	ซ่ึงส�งผลให�ส�านักงานฯต�องหยุดการด�าเนินงาน	หรือไม�สามารถให�บริการได�อย�างต�อเนื่อง	
	 ในป�งบประมาณ	๒๕๕๗	ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ได�ด�าเนินการวิเคราะห�ความเสี่ยง	โดยศึกษา
จากโอกาสและผลกระทบที่คาดว�าจะเกิดเหตุการณ�ขึ้น	ตลอดจนจัดท�าแผน	BCP	
	 ในป�งบประมาณ	๒๕๕๘	ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	ได�ด�าเนินการจัดท�าแผน	BCP	เรื่องอัคคีภัย	
เป�นการเร�งด�วน	 แม�โอกาสที่จะเกิดไม�มากนัก	 เนื่องจากกรมควบคุมโรค	 มีแผนรองรับการเกิดอัคคีภัย	 แต�ส�านักงานฯ	 ยังไม�มีแผน
รองรับอย�างเป�นรูปธรรม	และหากเกิดเหตุการณ�ขึ้นจริง	ผลกระทบที่ได�รับนั้นมากมายมหาศาล	
	 ในป�งบประมาณ	 ๒๕๕๙	 ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 ได�มีการจัดซ�อมแผน	 BCP	 เมื่อวันที่	 ๓๐	
พฤษภาคม	 ๒๕๕๙	 เพื่อปรับปรุงข�อมูลเพิ่มเติม	 ให�เกิดความสมบูรณ�ในแผนฯ	 มากยิ่งขึ้น	 และให�แผนฯ	 เกิดประสิทธิมากที่สุด										
หากเกิดเหตุการณ�จริง

วัตถุประสงค์
	 เพื่อให�บุคลากรในส�านักงานฯ	 ได�เรียนรู�บทบาทหน�าที่	 มีความพร�อมหากเกิดเหตุการณ�จริง	 และส�งผลให�เกิดความเสียหาย
น�อยที่สุด	 และเติมเต็มในจุดที่พบว�ายังมีข�อที่ต�องปรับปรุงแก�ไขในแผน	 BCP	 ของหน�วยงาน	 อีกทั้งยังเป�นแผนที่สามารถเชื่อมโยง		
กับแผน	BCP	ของกรมควบคุมโรค

การด�าเนินงาน
	 ๑.	 ประชาสัมพันธ�แผนตอบโต�ภาวะฉุกเฉิน	กรณีเกิดอัคคีภัย	ให�กับบุคลากรในหน�วยงานทราบ
	 ๒.	 บคุลากรทกุคนในหน�วยงานซ�อมแผน	BCP	กรณเีกดิอคัคภียั	เมือ่วนัที	่๓๐	พฤษภาคม	๒๕๕๙	ทัง้ในด�านสายการบงัคบับญัชา	
ด�านการสั่งการ	 การด�าเนินการตามแผน	 แผนการอพยพหนีไฟ	 ด�านการรักษาความปลอดภัย	 โดยได�รับเกียรติจากเจ�าหน�าที่													
ของส�านักงานเลขานุการกรม	กรมควบคุมโรค	ที่รับผิดชอบแผนงานของกรมควบคุมโรค	ร�วมสังเกตการณ�และให�ข�อเสนอแนะ
	 ๓.	 ด�าเนินการปรับปรุงแผน	BCP	กรณีเกิดอัคคีภัย	ให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	และแจ�งเวียนให�บุคลากรทราบ

ป�จจัยความส�าเร็จ
	 ผู�บริหารและเจ�าหน�าที่ทุกคนให�ความร�วมมือในการมีส�วนร�วมซ�อมแผนเป�นอย�างดี

กลุ�มบร�หารทั่วไป
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กิจกรรมสถานที่ท�างานน�าอยู� น�าท�างาน

หลักการและเหตุผล 
	 กรมควบคุมโรค	ได�ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท�างานให�น�าอยู�	น�าท�างาน	โดยน�ากิจกรรม	๕	ส	ซ่ึงเป�นกิจกรรมพื้นฐาน	ที่จะ
ช�วยปรับปรุงสภาพแวดล�อมและสร�างบรรยากาศที่ดีในสถานที่ท�างาน	โดยเริ่มด�าเนินกิจกรรมมาต้ังแต�ป�งบประมาณ	๒๕๕๖-๒๕๕๘	
ทั้งนี้	 เพื่อเป�นการยกระดับและพัฒนาสถานที่ท�างาน	ให�มีความสะอาด	ปลอดภัย	 ส่ิงแวดล�อมดี	 มีชีวิตชีวา	ตามเกณฑ�กรมอนามัย	
และในป�งบประมาณ	๒๕๕๙	ส�านักงานฯ	ได�รับการคัดเลือกให�เข�าร�วมโครงการสถานที่ท�างานน�าอยู�	น�าท�างาน	โดยเป�นหน�วยงาน	
๑	 ใน	 ๕	 ของกรมควบคุมโรค	 และส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�	 ได�ผ�านการประเมินรับรองมาตรฐาน									
“สถานท่ีท�างานน�าอยู� น�าท�างาน สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล�อมดี มีชีวิตชีวา” “ระดับดี”	จากกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 บุคลากรของส�านักงานฯ	มีส�วนร�วมในการด�าเนินงานและเสริมสร�างความสามัคคี
	 ๒.	 บุคลากรเกิดความตระหนักที่จะพัฒนาสถานที่ท�างานให�น�าอยู�	น�าท�างาน	
	 ๓.	 สภาพแวดล�อมความเป�นอยู�ที่ดีในส�านักงาน	
	 ๔.	 บุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่ดี
	 ๕.	 บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดี
	 ๖.	 เกิดความปลอดภัยในการท�างาน
	 ๗.	 เกิดบรรยากาศการท�างานที่มีความสุข	
	 ๘.	 บุคลากรมีความกระตือรือร�นและมีความประสงค�ที่จะมาปฏิบัติงาน	ส�งผลให�ลดปริมาณ	การขาดลา	มาสาย	ให�น�อยลง	
	 ๙.	 เกิดภาพลักษณ�ที่ดีในหน�วยงาน

การด�าเนินงาน
	 ๑.	 	ประกาศนโยบายของหน�วยงาน	
	 ๒.	 	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่องสถานที่ท�างานน�าอยู�	น�าท�างาน	เพื่อเสริมสร�างความรู�	ความเข�าใจ	ให�กับบุคลากรทุกคน	
มีความพร�อมในการปรับปรุงสถานที่ท�างานตามเกณฑ�ของกรมอนามัย
	 ๓.	 	 แต�งตั้งคณะกรรมการและคณะท�างาน	 และด�าเนินการประชุมในคณะชุดต�างๆ	 เพื่อร�วมกันวิเคราะห�หาสาเหต	ุ																
หาแนวทางในการด�าเนินงาน	จัดท�าแผนการปฏิบัติงานในแต�ละด�าน	ตรวจประเมินผลการด�าเนินงาน	และหาแนวทางการปรับปรุง
แก�ไข	 โดยให�กรรมการซึง่เป�นตัวแทนของแต�ละกลุ�มน�าข�อมลูจากการประชมุไปประชาสัมพนัธ�ให�เจ�าหน�าทีใ่นกลุ�มรบัทราบ	และรบัฟ�ง
ข�อเสนอแนะ	เพื่อน�าเข�าสู�ที่ประชุมพิจารณา	โดยเน�นการมีส�วนร�วมของเจ�าหน�าที่ทุกคน
	 ๔.	 	 ด�าเนินการตามแผนที่ก�าหนดไว�เป�นไปในรูปแบบของการมีส�วนร�วมทุกๆ	 คน	 โดยกลุ�มบริหารทั่วไป	 เป�นหลักในการ
ให�การสนับสนุนต�างๆ	ได�แก�	๑)	ด�านความสะอาด	โดยน�าเกณฑ�	๕	ส	มาปรับใช�	และก�าหนดให�มี	Big	Cleaning	Day	มีการก�าจัด
หนู/ยุง	 ล�างเครื่องปรับอากาศ	ป�ละ	 ๒	 ครั้ง	 ๒)	 ด�านความปลอดภัย	 โดยจัดท�าบันทึกข�อมูลสุขภาพเจ�าหน�าที่กรณีเกิดอุบัติเหตุ/							
โรคเกดิจากการท�างาน	ตรวจเชค็/ปรบัปรงุเครือ่งใช�ไฟฟ�า	และเดนิสายไฟให�เป�นระเบยีบ	ติดป�ายสญัญาลักษณ�	วสัด/ุอปุกรณ�/เครือ่งใช�
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ไฟฟ�า/จุดเส่ียง	 จัดท�าผังการหนีไฟ	 และกิจกรรมซ�อมแผน	 BCP	 กรณีเกิดอัคคีภัย	 ๓)	 ด�านส่ิงแวดล�อม	 โดยตรวจวัดแสงสว�างเพื่อ
ปรับปรุง	ปรับเปลี่ยนถังขยะเป�นแบบมีฝาป�ด	มีถังขยะส�วนกลางแยกขยะแห�ง/เป�ยก	ปรับเปลี่ยนสถานที่ถ�ายเอกสาร	๔)ด�านมีชีวิต
ชีวา	โดยก�าหนดผู�รับผิดชอบด�านส�งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล�อม	(หัวหน�ากลุ�มบริหารทั่วไป	และบุคลากรงานการเจ�าหน�าที่)	
จัดกิจกรรมท�าบุญ	 ป�ใหม�	 การออกก�าลังกาย	 ตรวจสุขภาพประจ�าป�	 ประเมินความเครียด	 จัดบอร�ดประชาสัมพันธ�การส�งเสริมสุข
ภาพอนามัย	จัดหายาสามัญประจ�าหน�วยงาน	จัดอาหารว�างและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
	 ๕.	 ด�าเนินการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการชุดตรวจประเมินของส�านักงานฯ	เพื่อการปรับปรุงแก�ไขที่ดีขึ้นตามข�อเสนอ
แนะของคณะกรรมการ	และรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินของกรมควบคุมโรค	และกรมอนามัย
	 ๖.	 เพื่อเป�นการเสริมสร�างขวัญและก�าลังใจให�กับเจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติงานที่ด�าเนินกิจกรรม	มีการมอบรางวัลในระดับภายใน
หน�วยงาน
	 ๗.	 จัดท�าแบบประเมินความพึงพอใจและข�อเสนอแนะให�กับเจ�าหน�าที่ในองค�กรทุกคนประเมิน	จากนั้นสรุปผลการประเมิน
เพื่อน�ามาใช�ประโยชน�ประกอบการด�าเนินงานต�อไป

ป�จจัยความส�าเร็จ
	 ๑.	 ผู�บริหารให�ความส�าคัญและให�การสนับสนุนการด�าเนินงาน
	 ๒.	 เจ�าหน�าที่ทุกคนเห็นความส�าคัญและให�ความร�วมมือร�วมใจในการด�าเนินงาน

ป�ญหาอุปสรรคและข�อเสนอแนะ
		 เนื่องจากเป�นเรื่องใหม�ของกรม/กอง	 จึงต�องท�าการศึกษารายละเอียดและหลักเกณฑ�	 ตลอดจน	หาแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
ให�เป�นไปตามหลักเกณฑ�
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