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สารจากผู้อ�านวยการ 
 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นหน่วยง�นที่ตั้งขึ้นภ�ยใต้กรมควบคุมโรค  

มีบทบ�ทหน้�ที่ในก�รดำ�เนินง�นควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ร่วมกับเครือข่�ยทุกภ�คส่วน โดยมีเจตน�รมณ ์

ในก�รลดก�รบริโภค ลดปัญห�และผลกระทบท้ังด้�นเศรษฐกิจและสังคมจ�กเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ สร�้งเสริม 

สุขภ�พของประช�ชนตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเย�วชน ต�มพระร�ชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ สูก่�รเป็น Health Authorities ด้�นก�รควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ เน้นแก้ไขปัญห�ในกลุม่วัยรุน่  

ลดนักดื่มหน้�ใหม่ ควบคู่ไปกับก�รลดปริม�ณก�รบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยทำ�ง�น สนับสนุน  

ส่งเสรมิก�รดำ�เนนิง�นด้�นบำ�บดัรกัษ�หรอืฟ้ืนฟูสภ�พผู้มปัีญห�ก�รด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้เข้�ถึงระบบริก�ร

สุขภ�พม�กขึ้น เพื่อให้บรรลุผลต�มเป้�หม�ยยุทธศ�สตร์นโยบ�ยแอลกอฮอล์ระดับช�ติ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓) 

 ในโอก�สนี้ ขอขอบคุณผู ้บริห�ร น�ยแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค และบุคล�กรสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ทกุคน รวมถงึภ�คเีครือข่�ยทกุภ�คส่วนทีใ่ห้คำ�ปรึกษ� ข้อเสนอแนะ  

รวมถึงสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยดีตลอดม�  

หวังว่�ร�ยง�นประจำ�ปีฉบับนี้จะเกิดประโยชน์กับทุกท่�นในด้�นข้อมูลก�รป้องกัน ก�รควบคุม และแก้ไขปัญห�

อันเกิดจ�กก�รบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้ประช�ชนมีสุขภ�พและคุณภ�พชีวิตที่ดี

(น�ยแพทย์นิพนธ์ ชิน�นนท์เวช)
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ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการ
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ค�ำน�ำ
	 รายงานประจำาปี	 ๒๕๖๐	 สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	 ฉบับนี้	 

เป็นการรวบรวมและนำาเสนอข้อมูลการดำาเนินงานในรอบปีของสำานักงานฯ	 ด้านรายละเอียดกิจกรรม	 

ด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย	 ส่วนที่	 ๑	 ข้อมูลทั่วไปของสำานักงาน	

โครงสร้างบุคลากร	 ข้อมูลด้านงบประมาณ	 และสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	 ปี	 ๒๕๖๐		 

ส่วนที่	๒	สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย		ส่วนที่	๓	 	สรุปการดำาเนินงาน 

ตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ	 	 โดยกำาหนดเป็น	๕	ยุทธศาสตร์	 ได้แก่	 ยุทธศาสตร์ที่	๑	 

การควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และกายภาพ	 	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๒	 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ 

ลดการสนับสนุนในการดื่ม	ยุทธศาสตร์ที่	๓	การลดอันตรายจากการบริโภค		ยุทธศาสตร์ที่	๔	การจัดการ 

ปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่	และยุทธศาสตร์ที่	๕	การพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง	 

รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสำานักงาน	 ที่สนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการดำาเนินงาน	 

รวมถึงประสาน	 ติดตามการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ	 ซึ่งผลสำาเร็จ 

ที่หน่วยงานได้รับ	 คือ	 รางวัลเลิศรัฐ	 ประจำาปี	 ๒๕๖๐	ประเภทรางวัล	 ขยายผลการบริหารราชการแบบ 

มีส่วนร่วม	 ระดับดี	 และที่สำาคัญกว่าการได้รับรางวัล	 คือ	 การได้มอบคุณค่าของงานให้เกิดประโยชน์ 

ต่อสังคมในภาพรวม	

	 	 คณะผู้ จัดทำาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 ข้อมูลในรายงานฉบับนี้	 นอกจากเป็นข้อมูลสรุปผล 

การดำาเนินงานของสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	 ประจำาปี	 ๒๕๖๐	 ยังเป็น 

ข้อมูลหลักฐานให้เห็นถึงความผสานหัวใจ	 ร่วมกันก่อเกิดกิจกรรมต่างๆ	 ของเครือข่าย	 ท้ังในระดับ 

ปัจเจกบุคคล	ความร่วมมือระดับชุมชน	ความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชน	หน่วยงานด้านวิชาการ	 

ระดับบริหาร	 และระดับนโยบาย	 นำาไปสู่แบบแผนปฏิบัติในการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ตาม 

มาตรการต่างๆ	 ประโยชน์สำาหรับประชาชนทั่วไปจะเป็นความรู้ความเข้าใจนำาสู่การสนับสนุนเสริม

ความเข้มแข็งสู่การร่วมแก้ไขปัญหา	 ลดผลกระทบจากปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 

สร้างความเข้มแข็งให้สังคม	เพื่อปกป้องสังคมให้	ปลอดภัยจากอันตรายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข
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บทสรุป
	 	 ส�ำหรับผู้บริหำร

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ดำ�เนินง�นด้�นป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญห�

ทีเ่กิดจ�กก�รบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์อย่�งต่อเนือ่ง โดยมเีป้�หม�ยระดบัประเทศในก�รลดปรมิ�ณก�รบริโภค

ต่อประช�กรอ�ยุ ๑๕ ปี ขึ้นไป ไม่เกิน ๖.๕๔ ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี ในปี ๒๕๖๔ และคว�มชุก

ของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประช�กรอ�ยุ ๑๕-๑๙ ปี ไม่เกินร้อยละ ๑๙.๙ โดยดำ�เนินง�นภ�ยใต้

ยุทธศ�สตร์นโยบ�ยแอลกอฮอล์ระดับช�ติ ๕ ยุทธศ�สตร์ ได้แก่

	 ยุทธศำสตร์ที่	๑	กำรควบคุมกำรเข้ำถึงทำงเศรษฐศำสตร์	และทำงกำยภำพ	

 ดำ�เนินก�รพัฒน� ปรับปรุง และผลักดันอนุบัญญัติภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มีคว�มทันสมัย ดำ�เนินก�รรับเรื่องร้องเรียน ออกตรวจเฝ้�ระวัง และบังคับใช้กฎหม�ย รวมถึง 

มีก�รพัฒน�ศกัยภ�พพนกัง�นเจ้�หน้�ทีแ่ละเครือข่�ยก�รจัดก�รคว�มรู้ และดำ�เนนิก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นของ 

ประช�ชนเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนก�รพัฒน�กฎหม�ย และนโยบ�ยก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 ยุทธศำสตร์ที่	๒	กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยม	และลดกำรสนับสนุนในกำรดื่ม

 ดำ�เนินก�รรณรงค์ ประช�สัมพันธ์ลดก�รบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับเครือข่�ย โดยเฉพ�ะในช่วง

เทศก�ลต่�งๆ เช่น ปีใหม่ สงกร�นต์ รวมถึงก�รจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุร�แห่งช�ติ ซึ่งตรงกับวันเข้�พรรษ� 

เพื่อกระตุ้นให้ประช�ชน และสังคมตระหนักถึงโทษ พิษภัยเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งร่วมลงน�มงดเหล้� 

ทำ�คว�มดถีว�ยในหลวงรชัก�ลที ่๙ รวมถึงก�รผลติสือ่ประช�สัมพนัธ์ เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในก�รควบคมุเครือ่งด่ืม 

แอลกอฮอล์ 

	 ยุทธศำสตร์ที่	๓	กำรลดอันตรำยจำกกำรบริโภค

 ดำ�เนินก�รจัดทำ�ชุดข้อแนะนำ�สำ�หรับผู้ไม่สมควรดื่มสุร� ร่วมกับร�ชวิทย�ลัย และสม�คมวิช�ชีพ 

ด้�นสุขภ�พ เพ่ือแนะนำ�ประช�ชนทั่วไป ทั้งนี้ได้จัดลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ “๙ หน่วยง�นร่วมใจ  

ต้�นภยัแอลกอฮอล์” เพือ่ร่วมกนัดำ�เนนิง�นควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต�มบริบทคว�มรับผิดชอบ และพัฒน� 

แนวท�งก�รคัดกรอง บำ�บัดรักษ�ผู้มีปัญห�จ�กก�รดื่มสุร� ว�งแผนนำ�ไปขับเคลื่อนในสถ�นบริก�รสุขภ�พ 

ทุกระดับ ต่อไปในปี ๒๕๖๑

	 ยุทธศำสตร์ที่	๔	กำรจัดกำรปัญหำแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่

 ดำ�เนนิก�รขับเคลือ่นก�รดำ�เนินง�นควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในและรอบสถ�นศกึษ�ระดบัมธัยมศกึษ�

ในพื้นที่ ๒๔ จังหวัด โดยก�รพัฒน�ศักยภ�พครู และเจ้�หน้�ที่ที่เกี่ยวข้อง และสร้�งเครือข่�ยในพื้นที่นำ�ร่อง 

โดยใช้ม�ตรก�รชมุชนเพือ่ควบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ทีอ่งค์ก�รบรหิ�รส่วนตำ�บลสมุด อำ�เภอปร�ส�ท จงัหวดัสรุนิทร์  

รวมถงึก�รถอดบทเรยีนรปูแบบชมุชนต้นแบบและแลกเปลีย่นเรยีนรูก้�รดำ�เนนิง�นควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

ญ



	 ยุทธศำสตร์ที่	๕	กำรพัฒนำกลไกกำรจัดกำรและสนับสนุนที่เข้มแข็ง

 ดำ�เนนิง�นประส�นคว�มร่วมมอืระหว่�งประเทศ กบัประเทศสม�ชกิองค์ก�รค้�โลก (WTO) และก�รพัฒน�

คว�มร่วมมือในระดับภูมิภ�ค ASEAN ในระดับประเทศ ดำ�เนินก�รขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมก�รควบคุม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดต�มแผนยุทธศ�สตร์นโยบ�ยแอลกอฮอล์ระดับช�ติ โดยเชิญผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่  

ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด สรรพส�มิตจังหวัด ศึกษ�ธิก�รจังหวัด ตำ�รวจภูธร และน�ยแพทย์ส�ธ�รณสุขจังหวัดร่วมกัน

จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด

 นอกจ�กนี้ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ได้ดำ�เนินก�รพัฒน�ระบบบริห�ร 

และสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น พัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�รและเตรียมคว�มพร้อมตอบโต้ภ�วะฉุกเฉิน 

ด้�นส�ธ�รณสุขต�มแนวท�งที่กรมควบคุมโรคกำ�หนด ส่งเสริมให้้เกิด ระบบก�รป้องกัน ปร�บปร�ม ก�รทุจริต

และประพฤติมิชอบในภ�ครัฐ และ ส่งเสริมก�รปฏิบัติต�มประมวลจริยธรรมข้�ร�ชก�รพลเรือน และเสริมสร้�ง

คว�มโปร่งใสในก�รปฏบิตัริ�ชก�รรวมถงึให้คว�มสำ�คญักับก�รสร้�งสิง่แวดล้อมทีด่ใีนก�รปฏบิติัง�น ต�มแนวท�ง

สถ�นทีท่ำ�ง�นน่�อยู ่น่�ทำ�ง�น กระบวนก�รพัฒน�ประสทิธิภ�พก�รทำ�ง�นและได้พฒัน�คณุภ�พก�รดำ�เนนิง�น

ต�มเกณฑ์คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ พัฒน�ผลง�นโดยได้รับร�งวัลเลิศรัฐ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

ประเภทร�งวัลขย�ยผลก�รบริห�รร�ชก�รแบบมีส่วนร่วม ชื่อ “ส�นพลังประช�รัฐ เพื่อแก้ไขปัญห�เครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์อย่�งยั่งยืน ” 

 ผลก�รดำ�เนินง�นต�มคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร ปี ๒๕๖๐ ได้คะแนนรวม ๔.๘๕๗๖ จ�กคะแนนรวม 

๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๒๕ โดยส�ม�รถดำ�เนินก�รได้บรรลุเป้�หม�ยทุกตัวชี้วัด 

	 ปัญหำ	อุปสรรคในกำรด�ำเนินงำน	

 ๑. กลยุทธ์ก�รตล�ดรูปแบบใหม่ๆ ของบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้�หม�ย 

ที่เป็นเย�วชน และอิทธิพลในพื้นที่เป็นอุปสรรคต่อก�รดำ�เนินง�นของเจ้�หน้�ที่ในพื้นที่

 ๒. หน่วยง�นท่ีเกีย่วข้องกบัยทุธศ�สตร์นโยบ�ยแอลกอฮอล์ระดบัช�ต ิปี ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ยงัไม่มแีผนปฏบิตัิ

ง�นที่ชัดเจน และข�ดคว�มต่อเนื่อง กิจกรรมเน้นหนักเฉพ�ะในช่วงเทศก�ลปีใหม่ สงกร�นต์

 ๓. ทัศนคติของคนไทยต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังเป็นไปในเชิงบวกมีก�รสร้�งกระแสเป็นเรื่องของก�ร 

สังสรรค์ ค่�นิยมก�รดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อประโยชน์ในก�รเข้�สังคม

ฎ



สำรบัญ
คณะผู้จัดท�ำ	 	 	 ข

โอวำท	๕	ศำสนำ			 ค-ช

สำรจำกผู้อ�ำนวยกำร		 ซ

ค�ำน�ำ		 	 	 	 ฌ

บทสรุปผู้บริหำร		 	 ญ-ฎ

สำรบัญ	 	 	 	 ฏ-ฑ

ส่วนที่	๑		ข้อมูลทั่วไป		
 วิสัยทัศน์ พันธกิจและบทบ�ทหน้�ที่ต�มกฎหม�ย ๑

 Strategy Map สำ�นักง�นคณะกรรมก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี ๒๕๖๐ ๒

  โครงสร้�งสำ�นักง�นและผู้บริห�ร ๓-๔

  บุคล�กรของแต่ละกลุ่มง�น ๕-๑๐

 สรุปผลก�รใช้จ่�ยงบประม�ณ ปีงบประม�ณ ๒๕๖๐ ๑๑

 สรุปผลก�รประเมินผลก�รปฎิบัติร�ชก�รต�มคำ�รับรองก�รปฎิบัติร�ชก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๖๐ ๑๔

ส่วนที่	๒		สถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย		 ๑๖

ส่วนที่	๓		สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์นโยบำยแอลกอฮอล์ระดับชำต	ิ ๑๙
 ยุทธศำสตร์ที่	๑	:	กำรควบคุมกำรเข้ำถึงทำงเศรษฐศำสตร์	และกำยภำพ	 ๒๒

  ๑.	 ด้ำนกฎหมำย ๒๒

  ๑.๑ ก�รประชุมวิช�ก�รหัวข้อ “ก�รตีคว�มกฎหม�ยและก�รบังคับใช้กฎหม�ย ม�ตร� ๓๒ 

   ต�มพระร�ชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑”

  ๑.๒ ก�รประชุมคณะอนุกรรมก�รร่�งและแก้ไขปรับปรุงกฎหม�ยหรืออนุบัญญัติ

   ต�มพระร�ชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ๒๓

  ๑.๓ ก�รประชุมคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รจัดให้มีผู้แทนองค์กรเอกชนและคณะกรรมก�ร

   ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ๒๕

 	 ๒.	 ด้ำนเฝ้ำระวัง	และบังคับใช้กฎหมำย	 ๒๗

  ๒.๑ ก�รดำ�เนินง�นอบรมพัฒน�ศักยภ�พเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจที่ปฏิบัติง�นในสถ�นีตำ�รวจขน�ดใหญ่  ๒๗

  ๒.๒ ก�รอบรมพัฒน�ศักยภ�พเครือข่�ยพนักง�นเจ้�หน้�ที่ (ทีมบูรณ�ก�รจังหวัด) 

   ต�มพระร�ชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๘

  ๒.๓ ก�รประชุมคณะอนุกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รกระทำ�คว�มผิด

   ต�มพระร�ชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๙

  ๒.๔ ง�นรับเรื่องร้องเรียน เฝ้�ระวัง และบังคับใช้กฎหม�ย ๓๐

  ๒.๕ ก�รพัฒน�ศักยภ�พพนักง�นเจ้�หน้�ที่และเครือข่�ยก�รเฝ้�ระวังและบังคับใช้กฎหม�ย 

   ด้�นก�รจัดทำ�สำ�นวนคดีต�มพระร�ชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓๕

ฏ



	 ๓.	 ด้ำนวิชำกำร	 ๓๖

  ๓.๑ ประชุมคณะอนุกรรมก�รด้�นวิช�ก�รในก�รควบคุมป้องกันและลด ละ เลิก ก�รบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ๓๖

  ๓.๒ ก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อพระร�ชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓๘

  ๓.๓ ก�รจัดก�รคว�มรู้ของหน่วยง�น ๔๐

  ๓.๔ ก�รพัฒน�ง�นประจำ�สู่ง�นวิจัย : Routine to Research ๔๓

	 ยุทธศำสตร์ที่	๒	:	กำรปรับเปลี่ยน	ค่ำนิยม	และลดกำรสนับสนุนในกำรดื่ม		 ๔๕

 ๑.  กิจกรรมวันงดดื่มสุร�แห่งช�ติ  ๔๕

 ๒.  รณรงค์ในช่วงเทศก�ล  ๔๗

 ๓.  จัดทำ�สื่อประช�สัมพันธ์เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ ๔๙

	 ยุทธศำสตร์ที่	๓	:	กำรลดอันตรำยจำกกำรบริโภค		 ๕๑

 ๑. ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข เรื่อง ข้อแนะนำ�สำ�หรับผู้ไม่สมควรดื่มสุร� ๕๑

 ๒. ประชุมเครือข่�ยภ�ยในกระทรวงส�ธ�รณสุขเพื่อแสวงห�คว�มร่วมมือต�มบริบทของแต่ละกรม ๕๓

 ๓. จัดประชุมคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ด้�นก�รบำ�บัดฟื้นฟูสภ�พผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อพัฒน�แนวท�งก�ร

  คัดกรอง บำ�บัดรักษ�ผู้มีปัญห�จ�กก�รดื่มสุร� ๕๕

	 ยุทธศำสตร์ที่	๔	:	กำรจัดกำรปัญหำแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่	 ๕๗

 ๑. จัดประชุมพัฒน�ศักยภ�พเครือข่�ยบูรณ�ก�รจังหวัดและชี้แจงแนวท�งก�รดำ�เนินง�นในและรอบสถ�นศึกษ�  ๕๗

 ๒. ถอดบทเรียนและสร้�งพื้นที่นำ�ร่องก�รใช้ม�ตรก�รชุมชนเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่  ๕๙

	 ยุทธศำสตร์ที่	๕	:	กำรพัฒนำกลไกกำรจัดกำรและสนับสนุนที่เข้มแข็ง	 ๖๒

 ๑. ก�รประส�นคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ ๖๒

  ๑.๑ ก�รเข้�ร่วมประชุมกับประเทศสม�ชิกองค์ก�รก�รค้�โลก (WTO)  ๖๒ 

  ๑.๒  ก�รพัฒน�ข้อตกลงคว�มร่วมมือในภูมิภ�ค ASEAN และข้อตกลงคว�มร่วมมือหนึ่งเดียวในก�รปกป้อง

   นโยบ�ยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จ�กก�รแทรกแซงของธุรกิจสุร� (One AMS Voice Commitment 

   in protecting from industry interference and involvement in control for alcohol) ๖๒

  ๒. ขับเคลื่อนเครือข่�ยคณะกรรมก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดต�มแผนยุทธศ�สตร์นโยบ�ยแอลกอฮอล์

  ระดับช�ติ ๖๔

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เข้มแข็ง	 ๖๖
 ๑.  ง�นบริห�รทั่วไป  ๖๖

 ๒. ก�รดำ�เนินง�นพัฒน�ม�ตรฐ�นคุณภ�พบริห�รจัดก�รองค์กรภ�ครัฐต�มเกณฑ์ PMQA ๖๗

 ๓.  พัฒน�ประสิทธิภ�พกระบวนง�นสำ�คัญด้�นเฝ้�ระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภ�พจ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ ๖๙

 ๔.  ก�รพัฒน�และยกระดับศักยภ�พบุคล�กรต�มสมรรถนะและม�ตรฐ�นที่กำ�หนด ๗๑

 ๕.  ก�ร “เสริมสร้�งคุณธรรม จริยธรรม คว�มโปร่งใส ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” ๗๓

 ๖.  ก�รส่งเสริมสุขภ�พดี ชีวิมีสุข  ๗๕

 ๗. ง�นด้�นส�รสนเทศ  ๗๗

 ๘.  ง�นถ่�ยทอดตัวชี้วัดและจัดทำ�คำ�รับรองตัวชี้วัด : ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๗๘

ภำคผนวก		 	 	 ๗๙
  ร�งวัลเลิศรัฐ ประจำ�ปี ๒๕๖๐ และบุคล�กรดีเด่น ๗๙

 กิจกรรมเนื่องในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ� ๖๕ พรรษ�  ๘๐

 กิจกรรมสำ�นักง�นมีชีวิต ชีว� ๘๑

  กิจกรรมสำ�นักง�นน่�อยู่น่�ทำ�ง�น ประจำ�ปี ๒๕๖๐   ๘๒

ฐ



สำรบัญตำรำง

ต�ร�งที่ ๑ ร�ยง�นก�รใช้จ่�ยงบประม�ณ ปีงบประม�ณ ๒๕๖๐ ๑๑

ต�ร�งที่ ๒ ต�ร�งสรุปผลก�รประเมินผลก�รปฎิบัติร�ชก�รต�มคำ�รับรองก�รปฎิบัติร�ชก�ร 

ประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๖๐

๑๔

ต�ร�งที่ ๓ แสดงจำ�นวนเรื่องร้องเรียนจำ�แนกต�มช่องท�งก�รติดต่อ ๓๐

ต�ร�งที่ ๔ แสดงข้อมูลก�รรับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุร� จำ�แนกร�ยพื้นที่ ๓๑

ต�ร�งที่ ๕ แสดงข้อมูลก�รเฝ้�ระวังก�รละเมิดกฎหม�ยท�งสื่อประเภทต่�งๆ ๓๑

ต�ร�งที่ ๖ แสดงผลก�รดำ�เนนิง�นบงัคบัใช้กฎหม�ยควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ทัว่ประเทศ (ร�ยม�ตร�)  
(ระหว่�งวันที่ ๑ ตุล�คม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันย�ยน ๒๕๖๐)

๓๑

สำรบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่ ๑ ปริม�ณก�รบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ของประช�กรไทย 

(ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์/คน/ปี)  ปี ๒๕๔๐-๒๕๕๙ 

๑๖

แผนภูมิที่ ๒ ร้อยละของประช�กรอ�ยุ ๑๕ ปีขึ้นไป ที่ดื่มสุร�หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำ�แนกต�มเพศ 

(ปี ๒๕๔๔-๒๕๕๘)

๑๖

แผนภูมิที่ ๓ ร้อยละของประช�กรอ�ยุ ๑๕ ปีขึ้นไป ที่ดื่มสุร�หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำ�แนกต�มอ�ยุ 

(ปี ๒๕๔๔-๒๕๕๘)	

๑๗

แผนภูมิที่ ๔ คว�มหน�แนน่ของประช�กรตอ่จำ�นวนใบอนญุ�ต จำ�แนกร�ยเขตบริก�รสุขภ�พ ป ี๒๕๕๙ ๑๘

แผนภูมิที่ ๕ แสดงเรื่องร้องเรียนกรณีกระทำ�คว�มผิดกฎหม�ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำ�แนกร�ยม�ตร� ๓๑

ฑ



ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป

พันธกิจ	
กฎกระทรวงกำรแบ่งส่วนรำชกำร	กรมควบคมุโรค	กระทรวงสำธำรณสขุ	พ.ศ.	๒๕๕๒

 ๑. ดำ�เนนิก�รต�มอำ�น�จหน้�ทีท่ีร่ะบไุว้ในกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ และกฎหม�ยอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

 ๒. ศึกษ� วิเคร�ะห์ วิจัย และพัฒน�องค์คว�มรู้ ตลอดจนกำ�หนดและพัฒน�ม�ตรฐ�นหลักเกณฑ์ และรูปแบบก�ร 

ดำ�เนินง�นด้�นก�รเฝ้�ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภัยที่คุกค�มสุขภ�พและผลกระทบจ�กก�รบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ 

 ๓. ถ่�ยทอดองค์คว�มรู้และเทคโนโลยี รวมทั้งประส�น และสนับสนุนก�รพัฒน�ระบบกลไกและเครือข่�ยด้�นก�ร 

เฝ้�ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภัยที่คุกค�มสุขภ�พ และผลกระทบจ�กก�รบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ให้แก่ 

หน่วยง�นภ�ครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประช�ชน

 ๔.  เป็นศนูย์ข้อมลูและประส�นง�นก�รเฝ้�ระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคภยัทีค่กุค�มสุขภ�พและผลกระทบจ�กก�รบรโิภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 ๕.  ปฏิบัติง�นร่วมกับหรือสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหม�ย

วิสัยทัศน์	

เป็นผู้นำ�ด้�นก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับน�น�ช�ติภ�ยในปี ๒๕๖๓

บทบำทหน้ำที่ตำมกฎหมำย

ก�ำหนดตำมมำตรำ	๒๕	แห่งพระรำชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	

 ๑. ปฏิบัติง�นธุรก�รของคณะกรรมก�รนโยบ�ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แห่งช�ติ และคณะกรรมก�รควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์

 ๒. ดำ�เนินก�รหรือสนับสนุนให้มีก�รดำ�เนินก�รศึกษ� วิเคร�ะห์ วิจัยปัญห�ต่�งๆ เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

และดำ�เนินก�รติดต�มและประเมินผลก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย รวมทั้งแผนง�นและม�ตรก�รต่�งๆ ในก�รควบคุม

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ และก�รบำ�บดัรกัษ�หรือฟ้ืนฟูสภ�พผู้ติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของหน่วยง�นของรัฐและเอกชน

ที่เก่ียวข้อง แล้วร�ยง�นให้คณะกรรมก�รควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทร�บ และพิจ�รณ�เสนอคณะกรรมก�ร

นโยบ�ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งช�ติ

 ๓.  ประส�นง�นและร่วมมือกับคณะกรรมก�รควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กรุงเทพมห�นครคณะกรรมก�รควบคุม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ส่วนร�ชก�ร หน่วยง�นของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในก�รดำ�เนินง�นเกี่ยวกับก�ร 

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และก�รบำ�บัดรักษ�หรือฟื้นฟูสภ�พผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 ๔.  เป็นศูนย์กล�งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 ๕. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รนโยบ�ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แห่งช�ติ หรือคณะกรรมก�รควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์มอบหม�ย

1ANNUAL REPORT 2017



เป
้ำห

มำ
ยล

ดโ
รค

แล
ะภ

ัยส
ุขภ

ำพ

St
ra

te
gy

	M
ap

	เช
ื่อม

โย
งเ
ป้ำ

ปร
ะส

งค
์ยุท

ธศ
ำส

ตร
์ขอ

งก
รม

คว
บค

ุมโ
รค

กับ
เป

้ำป
ระ

สง
ค	์

ขอ
งส

�ำน
ักง

ำน
คณ

ะก
รร

มก
ำร

คว
บค

ุมเ
คร

ื่อง
ดื่ม

แอ
ลก

อฮ
อล

์	ป
ี	๒

๕๖
๐

ยุท
ธศ

ำส
ตร

์
กร

มค
วบ

คุม
โร
ค

ปฏ
ิรูป

ระ
บบ

๒๕
๖๐

	–
	๒

๕๖
๔

สร
้ำง

คว
ำม

เข
้มแ

ข็ง
๒๕

๖๕
	-	

๒๕
๖๙

สู่ค
วำ

มย
ั่งย

ืน
๒๕

๗๐
	-	

๒๕
๗๔

เป
็น	

๑	
ใน

	๓
	ข

อง
เอ

เช
ีย

๒๕
๗๕

	-	
๒๕

๗๙

แผ
น

ยุท
ธศ

ำส
ตร์

	
โร
คต

ิดต
่อ

ป.
๑	

พ
ัฒ
นำ

วิช
ำก

ำร
	

นโ
ยบ

ำย
สำ

ธำ
รณ

ะแ
ละ

กฎ
หม

ำย
ป.

๒	
กำ

รเ
ฝ้ำ

ระ
วัง

	แ
ละ

บัง
คับ

ใช
้กฎ

หม
ำย

คว
บค

ุม	
เค

รื่อ
งด

ื่มแ
อล

กอ
ฮอ

ล์

ป.
๓	

สื่อ
สำ

รส
ำธ

ำร
ณ
ะ	

ปร
ะช

ำส
ัมพ

ันธ
์	เพ

ื่อค
วบ

คุม
	

เค
รื่อ

งด
ื่มแ

อล
กอ

ฮอ
ล์

ป.
๔	

พ
ัฒ
นำ

ภำ
คี

เค
รือ

ข่ำ
ย

ป.
๕	

พ
ัฒ
นำ

อง
ค์ก

ร

แผ
น

ยุท
ธศ

ำส
ตร์

โร
คต

ิดต
่ออ

ุบัต
ิให

ม่

แผ
น

ยุท
ธศ

ำส
ตร์

โร
คไ

ม่ต
ิดต

่อ

แผ
น

ยุท
ธศ

ำส
ตร

์
กำ

รบ
ำด

เจ
็บ

แผ
นย

ุทธ
ศำ

สต
ร์

ปัจ
จัย

เส
ี่ยง

		
(A

lc.
	แอ

ลก
อฮ

อล
์/ย

ำส
ูบ)

	

แผ
นย

ุทธ
ศำ

สต
ร์

เอ
ดส

์	ว
ัณ
โร
ค	

โร
คเ

รื้อ
น

ตับ
อัก

เส
บ

“ป
ระ

ชำ
ชน

ได
้รับ

กำ
รป

้อง
กัน

คว
บค

ุมโ
รค

แล
ะภ

ัยส
ุขภ

ำพ
		

ระ
ดับ

มำ
ตร

ฐำ
นส

ำก
ล	

ภำ
ยใ

นป
ี	๒

๕๗
๙”

“ป
ระ

ชำ
ชน

สุข
ภำ

พ
ดี	

มีร
ะบ

บป
้อง

กัน
คว

บค
ุมโ

รค
ที่ไ

ด้ม
ำต

รฐ
ำน

แล
ะม

ีเอ
กภ

ำพ
กำ

รข
ับเ

คล
ื่อน

ทุก
ภำ

คส
่วน

”

“ป
ระ

ชำ
ชน

สุข
ภำ

พ
ดี”

ลด
เส

ี่ยง
	ล

ดป
่วย

	ล
ดต

ำย

	

วิส
ัยท

ัศน
์

ปร
ะเ
ด็น

ยุท
ธศ

ำส
ตร

์	

แผ
นง

ำน
คว

บค
ุมเ

คร
ื่อง

ดื่ม
แอ

ลก
อฮ

อล
์

เป
็นผ

ู้น�ำ
ด้ำ

นก
ำร

คว
บค

ุมเ
คร

ื่อง
ดื่ม

แอ
ลก

อฮ
อล

์ใน
ระ

ดับ
นำ

นำ
ชำ

ติภ
ำย

ใน
ปี	

๒๕
๖๓

วิส
ัยท

ัศน
์

เป
้ำห

มำ
ย

จุด
เน

้น

แผ
นย

ทุธ
ศำ

สต
ร์

โร
คป

ระ
กอ

บอ
ำช

ีพ	
	

&	
สิ่ง

แว
ดล

้อม

“S
M
AR

T	
Pr

ev
en

t	
-	D

et
ec

t	
-	R

es
po

nd
”

“E
O
C	

-	C
D	

–	
NC

D	
-	E

N	
O
cc

”

แผ
นพ

ัฒ
นำ

ระ
บบ

ป้อ
งก

ันค
วบ

คุม
โร
ค

ใน
ช่ว

งแ
ผน

ฯ	
๑๒

	
(๒

๕๖
๐-

๒๕
๖๔

)

แผ
นย

ุทธ
ศำ

สต
ร์

กร
มค

วบ
คุม

โร
ค	

(๒
๕๕

๙-
๒๕

๖๔
)

กร
อบ

แผ
นป

ฏิบ
ัติร

ำช
กำ

รเ
ชิง

ยุท
ธศ

ำส
ตร

์กร
มค

วบ
คุม

โร
ค	

ระ
ยะ

ปฏ
ิรูป

พ
.ศ
.	๒

๕๖
๐	

-	๒
๕๖

๔

2 รายงานประจำาปี ๒๕๖๐ สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



3ANNUAL REPORT 2017

ผูอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

กลุมบริหารทั่วไป
กลุมภาคีเครือขาย
และสื่อสารสาธารณะ

กลุมยุทธศาสตร
และพัฒนาองคกร

กลุมพัฒนาวิชาการ

กลุมพัฒนากฎหมาย

กลุมเฝาระวัง

และบังคับใชกฎหมาย

โครงสราง
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

โครงสราง
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล



ผู้บริหำรส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นำยนิพนธ์	ชินำนนท์เวช
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นำยพงศ์ธร	ชำติพิทักษ์
รองผู้อ�ำนวยกำร

นำงสำวจุรีย์	อุสำหะ
รองผู้อ�ำนวยกำร

นำงสำวสิริกุล	วงษ์สิริโสภำคย์
รองผู้อ�ำนวยกำร

4 รายงานประจำาปี ๒๕๖๐ สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



เบอร์โทรติดต่อ	:	๐๒-๕๙๐-๓๑๔๓

เบอร์โทรสำร		 :	๐๒-๕๙๐-๓๐๓๕

โอนย้ำย	ลำออก

ผู้บริหำรส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กลุ่มบริหำรทั่วไป

น�งโสภิท เลิศปีติภัทร

นักจัดก�รง�นทั่วไปชำ�น�ญก�รพิเศษ

น�งส�วฤทัยทิพย์ แก้วสุก

นักจัดก�รง�นทั่วไปชำ�น�ญก�ร

น�ยจิรวัฒน์ สังข์คง

นักวิช�ก�รเงินและบัญชีปฏิบัติก�ร

น�งส�วแสงทัย สุภ�พ

นักวิช�ก�รเงินและบัญชีปฏิบัติก�ร

น�งส�วสรินญ� อึ้งเจริญ

นักวิช�ก�รพัสดุปฏิบัติก�ร

น�ยพิช�นน จันทร์ทอง

นักวิช�ก�รพัสดุปฏิบัติก�ร

น�งส�วจิรภ� ศรีสองเมือง

นักวิช�ก�รเงินและบัญชี

น�งส�วกัณญ�ภัค แก้วเกตุ

นักจัดก�รง�นทั่วไป

น�งพัฒน์นรี พันคลอง

นักจัดก�รง�นทั่วไป

น�งส�วญ�ณิชศ� เหลืองวัฒนวิไล

นักวิช�ก�รพัสดุ

น�งส�วรุ่งณดี สำ�เนียงเสน�ะ

นักวิช�ก�รเงินและบัญชี (สสส.)

น�งส�วภัทรศมน ฉัตรทอง

นักวิช�ก�รเงินและบัญชี (สสส.)

น�ยกษณะ จันทโชติ

พนักง�นขับรถ (สสส.)

น�ยสุขุมพันธ์ ธรรมโสภณ

นักจัดก�รง�นทั่วไป

น�ยวีรศักดิ์ วันป�น
พนักง�นขับรถ

น�งส�วนิช�ภ� สุขสำ�ร�ญ
เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร

น�งส�วอุษ� บุญบัวทอง
เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร
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เบอร์โทรติดต่อ	:	๐๒-๕๙๐-๓๓๗๓	

เบอร์โทรสำร		 :	๐๒-๕๙๐-๓๓๗๓	 	 E-Mail	:	alcoholplan@gmail.com

กลุ่มยุทธศำสตร์และพัฒนำองค์กร

น�งสุประภ� จักษุดุลย์
นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�ร

น�งส�วศิรประภ� ขวัญเมือง
นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร

น�งส�วเส�วลักษณ์ เนคม�นุรักษ์
นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�ร

น�งส�วณัฐิก� ศรีรอด
นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�ร

น�งส�วนิภ�พร วันพิรุณ
นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุข

น�งส�วศุภลักษณ์ เกิดมั่น
นักทรัพย�กรบุคคล

น�ยเอกช�ติ ทองเปลี่ยน
นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร์

น�งส�วสุภ� เจริญศรี
นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุข

น�งส�วป�ลิต� พรรณรัตน์
นักวิช�ก�รโครงก�ร (สสส.)

น�ยยุรพันธ์ ประพิมพ์พันธ์
นักวิช�ก�รส�รสนเทศ

น�งส�วพัชร�ภรณ์ เย็นใส
นักวิช�ก�รโครงก�ร (สสส.)

น�งส�วปรีญ�ภรณ์ โรจนเศรษฐ�กุล
เจ้�หน้�ที่ปฏิบัติง�นส�รสนเทศ

น�งส�วสุวธิด� จงเจริญ
นักวิช�ก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

น�งส�วสิริกุล วงษ์สิริโสภ�คย์
นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�รพิเศษ

โอนย้ำย	ลำออก
6 รายงานประจำาปี ๒๕๖๐ สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



น�ยยศพนธ์ แก่นจันทร์
นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�ร

น�งส�วเพ็ญโสม จำ�เรียงฤทธิ์
นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�ร

น�งส�วนภัสสร สอ�ด
นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�ร

น�งส�วดวงใจ พนมไพร
นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุข

น�งส�วมณีรัตน์ ยินดี
นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุข

น�ยกัมพล ศิริชัยสิทธิ์
นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขปฏิบัติก�ร

น�ยสันปกรณ์ ยันตะพันธ์
นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุข

น�งส�วณัฏฐธิด� สุขใหญ่
นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุข

น�งส�วเพ็ญพิศุทธิ์ สุวรรณฤกษ์
นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุข

น�งส�วจุรีย์ อุส�หะ
นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขเชี่ยวช�ญ

เบอร์โทรติดต่อ	:	๐๒-๕๙๐-๓๐๓๒	

เบอร์โทรสำร		 :	๐๒-๕๙๐-๓๐๓๒	 	 E-Mail	:	Kpvalc@gmail.com

กลุ่มพัฒนำวิชำกำร

โอนย้ำย	ลำออก
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เบอร์โทรติดต่อ	:	๐๒-๕๙๐-๓๐๑๕

เบอร์โทรสำร		 :	๐๒-๕๙๐-๓๐๑๕	 	 E-Mail	:	kpk๒๕๕๓@hotmail.com

กลุ่มพัฒนำกฎหมำย

น�งส�วสิริก�นต์ บ�งม่วงง�ม
นิติกรปฏิบัติก�ร

น�งส�วจ�รุวรรณ อินณรงค์
นิติกร

น�งส�วนฤมล เกิดโฉม
นิติกร

น�งส�วณัฐกฤต� ต�บุดด�
นิติกร

น�ยสร�วุฒิ เกิดจั่น
นิติกร

น�ยธวัชชัย จันที
นิติกร

น�งส�วกรรณิก�ร์ อินทรทัต
นิติกร

น�ยอภิวัฒน์ กรุณ�นำ�
นิติกร (สสส.)

น�งส�วชน�ก�นต์ ป้องหลง
นักวิช�ก�รโครงก�ร (สสส.)

น�ยพงศ์ธร ช�ติพิทักษ์
น�ยแพทย์ชำ�น�ญก�รพิเศษ

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งน�ยแพทย์เชี่ยวช�ญ

โอนย้ำย	ลำออก
8 รายงานประจำาปี ๒๕๖๐ สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



เบอร์โทรติดต่อ	:	๐๒-๕๙๑-๙๓๑๔	

เบอร์โทรสำร		 :	๐๒-๕๙๑-๙๓๑๔	 	 E-Mail	:	-

กลุ่มเฝ้ำระวังและบังคับใช้กฎหมำย

น�ยพงศ์ธร ช�ติพิทักษ์
น�ยแพทย์ชำ�น�ญก�รพิเศษ 

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งน�ยแพทย์เชี่ยวช�ญ

น�ยธ�นี รัตนปรีช�ชัย

นิติกรปฏิบัติก�ร
น�งส�ววีณ� ตันติสุขวัลกุล

นิติกรปฏิบัติก�ร

น�งส�วนฤมล สุขก�

นิติกร (สสส.)

น�ยน�มบัญญัติ มะโรตระกูล

นิติกร (สสส.)

น�งส�ววนดิ� บัวลำ�้ลำ�้

นิติกร (สสส.)

น�ยไตรภพ ลีล�ชนะชัยพงษ์

นิติกร

น�ยณปพน แก้วย้อย

นิติกร (สสส.)

น�งส�วณัฏฐนันท์ หมีนโส๊ะ

นิติกร (สสส.)

น�ยศิริชัย ต้ังรัตนพิบูลย์

นิติกร (สสส.)

น�ยวีระยุทธ ล้ิมศิริ

นิติกร

น�ยฉัตรชัย บุญประสม

นักวิช�ก�รส�รสนเทศ (สสส.)

น�ยณัฐพงษ์ วิทย�นุเคร�ะห์

นิติกร (สสส.)

น�ยชิตชัย รวมสุข

นิติกร (สสส.)

น�ยธณัชพงศ์ โรจนเศรษฐ�กุล
นิติกร

น�ยกิตติพันธ์ จงเจริญ

นักวิช�ก�รโครงก�ร (สสส.)

น�งส�วชภัทรพร รองเดช

นิติกร (สสส.)

น�ยธนพัฒน์ พิพัฒชนะ

นิติกร (สสส.)

น�งส�วพิมพ์พิศ� ย้ิมละมัย

นิติกร (สสส.)

น�งส�วพัชกร ย้ิมละมัย

เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร

น�งส�วจีรนันท์ ตุ่นม�ก

นิติกร (สสส.)

น�งส�วกนกพร ดีประเสริฐ

นิติกร (สสส.)

น�ยธน�ดร ช่วยณรงค์

นิติกร (สสส.)

โอนย้ำย	ลำออก
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เบอร์โทรติดต่อ		:		๐๒-๕๙๐-๓๓๙๒		 E-Mail	:	Network.alc@gmail.com

เบอร์โทรสำร		:		๐๒-๙๕๑-๑๔๙๓	 E-Mail	:	Suesan_alc@hotmail.com

กลุ่มภำคีเครือข่ำยและสื่อสำรสำธำรณะ

น�งสุธ�ทิพย์ ศรีหิรัญ
นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�ร

น�งส�วอมรเรข ตั้งจิตร
นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�ร

น�ยศิริพงษ์ โคตรบรรเท�
นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขปฏิบัติก�ร

น�งนรกมล ทองเปลี่ยน
นักวิช�ก�รเผยแพร่

น�งส�วญ�ณีษ� อ่วมยงค์
นักประช�สัมพันธ์

ว่�ที่ ร.ต.หญิงปริต� สุริยะฉ�ย
นักวิช�ก�รเผยแพร่

น�งส�วสิรย�กร แจ้งกำ�พี้
นักวิช�ก�รโครงก�ร (สสส.)

น�งส�วณัฐวรรณ ขุนบุญ
นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุข

น�งส�วสุวิมล ทองจำ�รัส
นักวิช�ก�รโครงก�ร (สสส.)

น�งส�วสุทธิด� เหมสมัน
พนักง�นพิมพ์

น�ยนภัทธ์ ชูศรีนวล
นักวิช�ก�รโครงก�ร (สสส.)

น�ยวัฒน� สุนทร�
นักจัดก�รง�นทั่วไป (สสส.)

น�งส�วจุรีย์ อุส�หะ
นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขเชี่ยวช�ญ

โอนย้ำย	ลำออก
10 รายงานประจำาปี ๒๕๖๐ สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงกำร
วงเงินจัดสรร	
หลังปรับแผน

เบิกจ่ำย ร้อยละเบิกจ่ำย

งบประมำณ	ปี	๒๕๖๐	ทั้งสิ้น ๒๓,๐๗๐,๙๗๑.๓๔ ๒๓,๐๗๐,๙๗๑.๓๔ ๑๐๐.๐๐

๑.	งบบุคลำกร	(ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร) ๔,๙๘๗,๔๙๔.๒๒ ๔,๙๘๗,๔๙๔.๒๒ ๑๐๐.๐๐

๒.	งบด�ำเนินงำน ๑๗,๗๔๙,๖๔๓.๓๐ ๑๗,๗๔๙,๖๔๓.๓๐ ๑๐๐.๐๐

๒.๑ งบดำ�เนินง�นขั้นตำ่� ๗๖๔,๘๐๐.๐๐ ๗๖๔,๘๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

๒.๒ งบดำ�เนินง�นภ�รกิจประจำ� (เงินสมทบประกันสังคม) ๑๘๔,๔๓๕.๐๐ ๑๘๔,๔๓๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐

๒.๓ งบดำ�เนินง�นค่�ส�ธ�รณูปโภค ๒๓๗,๒๖๑.๘๖ ๒๓๗,๒๖๑.๘๖ ๑๐๐.๐๐

๒.๔  งบผลผลิตโครงก�ร ๑๖,๕๖๓,๑๔๖.๔๔ ๑๖,๕๖๓,๑๔๖.๔๔ ๑๐๐.๐๐

๒.๔.๑ โครงก�รใหญ่ท่ี ๑ พัฒน�และสนับสนุนกระบวนก�ร 
จัดทำ�ผลิตภัณฑ์และจัดก�รคว�มรู้ของหน่วยง�นทั้งภ�ยใน
และภ�ยนอกเพื่อก�รเฝ้�ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ 
ภัยสุขภ�พ 

 (สำ�นักง�นคณะกรรมก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

๑,๐๙๐,๒๐๗.๒๕ ๑,๐๙๐,๒๐๗.๒๕ ๑๐๐.๐๐

 ๒.๔.๑.๑ โครงก�รย่อยที่ ๑.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติก�รพัฒน�
ง�นประจำ�สู่ง�นวิจัย R๒R 

๔๐๖,๐๗๑.๔๐ ๔๐๖,๐๗๑.๔๐ ๑๐๐.๐๐

 ๒.๔.๑.๒ โครงก�รย่อยที่ ๑.๒ บริห�รจัดก�รทรัพย�กร 
เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น ประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๖๐

๖๑๓,๙๘๙.๐๘ ๖๑๓,๙๘๙.๐๘ ๑๐๐.๐๐

 ๒.๔.๑.๓ โครงก�รยอ่ยท่ี ๑.๓ จดัก�รคว�มรูด้�้นปอ้งกนัโรค
และภัยสุขภ�พ

๑๑,๓๐๐.๐๐ ๑๑,๓๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

 ๒.๔.๑.๔ โครงก�รย่อยท่ี ๑.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติก�ร  
เรื่อง ส่งเสริมสุขภ�พดี ชีวีมีสุข

๕๘,๘๔๖.๗๗ ๕๘,๘๔๖.๗๗ ๑๐๐.๐๐

๒.๔.๒ โครงก�รใหญท่ี ่๒ โครงก�รเสรมิสร�้งศกัยภ�พ พฒัน�คว�ม
รว่มมอืและสร�้งก�รมสีว่นรว่มของเครอืข�่ยในก�รเฝ�้ระวงั
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภ�พ

๕,๑๓๔,๑๖๕.๖๐ ๕,๑๓๔,๑๖๕.๖๐ ๑๐๐.๐๐

 ๒.๔.๒.๑ โครงก�รย่อยที่ ๒.๑ โครงก�รพัฒน�และยกระดับ
ศักยภ�พบุคล�กรต�มสมรรถนะและม�ตรฐ�นที่กำ�หนด

๒๐๙,๘๙๘.๖๐ ๒๐๙,๘๙๘.๖๐ ๑๐๐.๐๐

 ๒.๔.๒.๒ โครงก�รย่อยที่ ๒.๒ ผลิตสื่อประช�สัมพันธ์ ๔,๙๒๔,๒๖๗.๐๐ ๔,๙๒๔,๒๖๗.๐๐ ๑๐๐.๐๐
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โครงกำร
วงเงินจัดสรร	
หลังปรับแผน

เบิกจ่ำย ร้อยละเบิกจ่ำย

๒.๔.๓ โครงก�รใหญ่ที่ ๓ โครงก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ในก�รดูแล
สุขภ�พ เฝ้�ระวังป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภ�พ และก�ร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภ�พ 

 (สำ�นักง�นคณะกรรมก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

๒,๐๗๕,๖๗๖.๖๐ ๒,๐๗๕,๖๗๖.๖๐ ๑๐๐.๐๐

 ๒.๔.๓.๑ โครงก�รย่อยที่ ๓.๑ รณรงค์ช่วงเทศก�ล 
 (Special Event)

๑,๒๑๗,๒๘๕.๐๐ ๑,๒๑๗,๒๘๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐

 ๒.๔.๓.๒ โครงก�รย่อยที่ ๓.๒ ผลิตสื่อประช�สัมพันธ์ ๘๕๘,๓๙๑.๖๐ ๘๕๘,๓๙๑.๖๐ ๑๐๐.๐๐

๒.๔.๔ โครงก�รใหญ่ที่ ๔ พัฒน�และขับเคลื่อนกฎหม�ยเพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มวัยรุ่น 

 (สำ�นักง�นคณะกรรมก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

๓,๘๙๙,๙๖๑.๒๓ ๓,๘๙๙,๙๖๑.๒๓ ๑๐๐.๐๐

 ๒.๔.๔.๑ โครงก�รย่อยที่ ๔.๑ พัฒน�นโยบ�ยและกฎหม�ย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๒๓๓,๔๗๐.๘๕ ๒๓๓,๔๗๐.๘๕ ๑๐๐.๐๐

 ๒.๔.๔.๒ โครงก�รย่อยที่ ๔.๒ พัฒน�และสนับสนุนก�ร
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถ�นศึกษ�

๑,๕๓๐,๔๐๗.๙๒ ๑,๕๓๐,๔๐๗.๙๒ ๑๐๐.๐๐

 ๒.๔.๔.๓ โครงก�รย่อยท่ี ๔.๓ พัฒน�นโยบ�ย และ
กำ�กับติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินง�นควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ 

๑,๒๗๔,๓๒๓.๓๕ ๑,๒๗๔,๓๒๓.๓๕ ๑๐๐.๐๐

 ๒.๔.๔.๔ โครงก�รยอ่ยที ่๔.๔ จดัทำ�ก�รสำ�รวจคว�มคดิเหน็
ของประช�ชน

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

 ๒.๔.๔.๕ โครงก�รยอ่ยที ่๔.๕ เสรมิสร้�งศกัยภ�พก�รบรหิ�ร
จัดก�รองค์กรต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ 
(PMQA)

๔๔๘,๓๑๗.๒๑ ๔๔๘,๓๑๗.๒๑ ๑๐๐.๐๐

 ๒.๔.๔.๖ โครงก�รยอ่ยที ่๔.๖ ก�รรกัษ�คว�มมัน่คงปลอดภัย
ด้�นส�รสนเทศของหน่วยง�น

๑๗,๑๗๑.๙๐ ๑๗,๑๗๑.๙๐ ๑๐๐.๐๐

 ๒.๔.๔.๗ โครงก�รย่อยท่ี ๔.๗ รณรงค์ประช�สัมพันธ์
กฎหม�ยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๙๖,๒๗๐.๐๐ ๙๖,๒๗๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

๒.๔.๕ โครงก�รใหญ่ที่ ๕ พัฒน�และสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น 
เฝ้�ระวัง ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยง
ในกลุ่มวัยทำ�ง�น 

 (สำ�นักง�นคณะกรรมก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

๔,๓๐๓,๒๙๑.๔๐ ๔,๓๐๓,๒๙๑.๔๐ ๑๐๐.๐๐

 ๒.๔.๕.๑ โครงก�รยอ่ยที ่๕.๑ เฝ�้ระวงัและบงัคบัใชก้ฎหม�ย
ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลบ์รเิวณล�นเบียร ์สถ�นบรกิ�ร 
และสถ�นประกอบก�รจำ�หน่�ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๒๑๕,๔๒๘.๓๒ ๒๑๕,๔๒๘.๓๒ ๑๐๐.๐๐

12 รายงานประจำาปี ๒๕๖๐ สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



โครงกำร
วงเงินจัดสรร	
หลังปรับแผน

เบิกจ่ำย ร้อยละเบิกจ่ำย

 ๒.๔.๕.๒ โครงก�รย่อยท่ี ๕.๒ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติก�ร
ต�มยุทธศ�สตร์นโยบ�ยแอลกอฮอล์ระดับช�ติ ปี ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๓

๒,๘๖๗,๗๙๔.๙๒ ๒,๘๖๗,๗๙๔.๙๒ ๑๐๐.๐๐

 ๒.๔.๕.๓ โครงก�รยอ่ยที ่๕.๓ พฒัน�คว�มร่วมมอืเครอืข�่ย
ภ�ยในกระทรวงส�ธ�รณสุข เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๑๗,๑๒๐.๐๐ ๑๗,๑๒๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

 ๒.๔.๕.๔ โครงก�รยอ่ยที ่๕.๔ ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดก�ร
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๑,๑๖๖,๖๓๕.๑๖ ๑,๑๖๖,๖๓๕.๑๖ ๑๐๐.๐๐

 ๒.๔.๕.๕ โครงก�รย่อยที่ ๕.๕ ประชุมเชิงปฏิบัติก�รพัฒน�
ระบบก�รบริห�รจัดก�รและเตรียมคว�มพร้อมตอบโต้
ภ�วะฉุกเฉินด้�นส�ธ�รณสุข

๙,๕๑๓.๐๐ ๙,๕๑๓.๐๐ ๑๐๐.๐๐

 ๒.๔.๕.๖ โครงก�รย่อยท่ี ๕.๖ ประชุมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อ 
เพิม่เนือ้ห�ด�้นก�รควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ และย�สูบ 
เข้�สู่หลักสูตรครู D.A.R.E.

๒๖,๘๐๐.๐๐ ๒๖,๘๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

๒.๔.๖ โครงก�รใหญ่ที่ ๖ โครงก�รส่งเสริมก�รปฏิบัติต�มประมวล
จรยิธรรมข�้ร�ชก�รพลเรอืนและเสรมิสร�้งคว�มโปรง่ใสใน
ก�รปฏิบัติร�ชก�รกรมควบคุมโรค 

 (สำ�นักง�นคณะกรรมก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

๑๔,๙๐๐.๓๖ ๑๔,๙๐๐.๓๖ ๑๐๐.๐๐

 ๒.๔.๖.๑ โครงก�รย่อยท่ี ๖.๑ ส่งเสริมก�รปฏิบัติต�ม
ประมวลจริยธรรมข้�ร�ชก�รพลเรือน และเสริมสร้�ง 
คว�มโปร่งใสในก�รปฏิบัติร�ชก�รกรมควบคุมโรค

๑๔,๙๐๐.๓๖ ๑๔,๙๐๐.๓๖ ๑๐๐.๐๐

๒.๔.๗ โครงก�รใหญ่ที่ ๗ พัฒน�และบริห�รจัดก�รระบบเฝ้�ระวัง 
ปอ้งกนัควบคมุโรค และภยัสขุภ�พ สำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (๕ ระบบ) (สำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

๔๔,๙๔๔.๐๐ ๔๔,๙๔๔.๐๐ ๑๐๐.๐๐

 ๒.๔.๗.๑ โครงก�รยอ่ยท่ี ๗.๑ โครงก�รปฐมนเิทศข�้ร�ชก�ร
ใหม่ “หลักสูตรก�รเป็นข้�ร�ชก�รที่ดี” ของวิทย�ลัย 
ในสังกัดสถ�บันพระบรมร�ชชนก ประจำ�ปีงบประม�ณ 
๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑

๔๔,๙๔๔.๐๐ ๔๔,๙๔๔.๐๐ ๑๐๐.๐๐

๓.	งบลงทุน	 ๑๒,๙๒๕.๖๐ ๑๒,๙๒๕.๖๐ ๑๐๐.๐๐

๔.	งบรำยจ่ำยอื่น	(ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศชั่วครำว) ๓๒๐,๙๐๘.๒๒ ๓๒๐,๙๐๘.๒๒ ๑๐๐.๐๐
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ตารางสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หน่วยงาน สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

มิติ/ตัวชี้วัด
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วยวัด
น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำร
ด�ำเนินงำน

คะแนนที่ได้
คะแนน

ถ่วงน�้ำหนัก๑ ๒ ๓ ๔ ๕

มิติที่	๑	ประสิทธิผลตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
๑.	 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรด�ำเนิน
กำรตำมภำรกิจกรมตัวชี้วัดยุทธศำสตร์กรมและตำมภำรกิจ
หลักของหน่วยงำน

๖๐ ๔.๗๗๕๐ ๒.๘๖๕๐

๑.๑	ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจ
กรมควบคุมโรค

๓๐ ๕.๐๐๐๐ ๑.๕๐๐๐

๑.๑.๑_๑๔ ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินก�รให้
สถ�นศึกษ�มีม�ตรก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ต�มกฎหม�ย

ระดับ ๑๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๕.๐๐๐๐ ๐.๗๕๐๐

๑.๑.๒ ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รพัฒน�คว�มเข้มแข็ง
แผนง�นควบคุมโรค (RDCP) (แผนง�นควบคุมก�ร
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

ระดับ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐๐

๑.๑.๓ ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�นวิจัยด้�น
ก�รป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภ�พ

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐

๑.๒	 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของกำรบรรลุควำมส�ำเร็จตำม	
ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ที่ก�ำหนด

๑๐ ๔.๘๔๙๙ ๐.๔๘๕๐

๑.๒.๑ ระดับคว�มสำ�เร็จของภ�คีเครือข่�ยระดับ
น�น�ช�ติ ประเทศ ภูมิภ�ค และท้องถ่ินมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภ�พ

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐

๑.๒.๒ ระดับคว�มสำ�เร็จในก�รสื่อส�รคว�มเสี่ยง 
เพ่ือให้ประช�ชนกลุ่มเป้�หม�ยมีพฤติกรรมสุขภ�พ 
ที่ถูกต้องเหม�ะสมในก�รป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภ�พ

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๔.๙๙๙๕ ๐.๑๕๐๐

๑.๒.๓ ระดับคว�มสำ�เร็จของศูนย์ปฏิบั ติก�ร
ภ�วะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ระดับ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๔.๖๒๕๐ ๐.๑๘๕๐

๑.๓	 กลุ่มตัวชี้วัดที่หน่วยงำนเพิ่มเติมตำมบทบำทภำรกิจหลัก
ของหน่วยงำน

๒๐ ๔.๔๐๐๐ ๐.๘๘๐๐

14 รายงานประจำาปี ๒๕๖๐ สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



มิติ/ตัวชี้วัด
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วยวัด
น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำร
ด�ำเนินงำน

คะแนนที่ได้
คะแนน

ถ่วงน�้ำหนัก๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๑.๓.๑ ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รจัดทำ�ร่�งอนุบัญญัติ
ต�มพระร�ชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑

ระดับ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๓๐๐๐

๑.๓.๒ ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินคดีที่มีผล
คำ�พิพ�กษ�

ระดับ ๖ ๓.๐๐๐๐ ๐.๑๘๐๐

๑.๓.๓ ระดบัคว�มสำ�เรจ็ของก�รพฒัน�และขบัเคลือ่น
แผนยุทธศ�สตร์นโยบ�ยแอลกอฮอล์ระดับช�ติ

ระดับ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๔๐๐๐

มิติที่	๒	คุณภำพกำรให้บริกำร
๒.	ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร

๑๐ ๔.๙๖๘๑ ๐.๔๙๖๘

๒.๑ ระดบัคว�มสำ�เรจ็ของก�รดำ�เนินง�นใหก้ลุม่ลกูค�้
หรือกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มีคว�มพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
หลักของหน่วยง�น

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐

๒.๒ ระดับคว�มสำ�เร็จของหน่วยง�นในก�รดำ�เนิน
ก�รประเมินคว�มพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับ
บรกิ�รและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีต�มเกณฑท์ีก่รมควบคมุ
โรคกำ�หนด

ระดับ ๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๘๘.๔๐๒๕ ๔.๙๓๖๑ ๐.๒๔๖๘

มิติที่	๓	ประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร ๑๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐

๓. ร้อยละของอัตร�ก�รเบิกจ่�ยเงินงบประม�ณ
ร�ยจ่�ยรวม

ร้อยละ ๕ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐

๔. ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินนโยบ�ยและ
แนวปฏิบัติในก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยด้�น
ส�รสนเทศ

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐

มิติที่	๔	พัฒนำองค์กร ๒๐ ๔.๙๗๘๙ ๐.๙๙๕๘

๕. ระดับคว�มสำ�เร็จของหน่วยง�นในก�รดำ�เนินก�ร
บริห�รจัดก�รภ�ครัฐได้ต�มเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรค
กำ�หนด

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๔.๙๒๕๖ ๐.๒๔๖๓

๖. ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล
หน่วยง�น

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๔.๙๙๐๐ ๐.๒๔๙๕

๗. ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รจัดก�รคว�มรู้ของ
หน่วยง�น

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐

๘. ระดบัคว�มสำ�เรจ็ในก�รพฒัน�ระดบัคณุธรรมคว�ม
โปร่งใสในหน่วยง�นภ�ครัฐโดยผ่�นเกณฑ์ประเมิน
คุณธรรมและคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�น

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐

น�้ำหนักรวม ๑๐๐ ค่ำคะแนนที่ได้ ๔.๘๕๗๖
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ส่วนที่ ๒
สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย

	 จ�กข้อมูลขององค์ก�รอน�มัยโลกใน Global status report on alcohol and health ๒๐๑๔ พบว่�  
ก�รบริโภคเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ทำ�ให้มผีูเ้สยีชวีติทัว่โลกประม�ณปีละ ๓.๓ ล้�นคนหรอืคดิเป็นร้อยละ ๕.๙ ของก�รต�ย
ทัง้หมดทัว่โลก โดยประเทศไทยมีปริม�ณก�รบริโภคแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อหัวประช�กรต่อปี (Annual per capita 
consumption : APC) ในช่วง ๕ ปีท่ี ผ่�นม� (ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๕๖) พบว่� ก�รบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์บริสุทธิ ์
ต่อหัวประช�กรต่อปีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนซึ่งได้ม�จ�กข้อมูลปริม�ณก�รจำ�หน่�ยและนำ�เข้�เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ 
กรมสรรพส�มิต (คำ�นวนเป็นลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์) ต่อจำ�นวนประช�กรอ�ยุ ๑๕ ปีขึ้นไป (แผนภูมิที่ ๑) 

	 แผนภูมท่ีิ	๑	ปรมิ�ณก�รบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์บริสุทธิข์องประช�กรไทย (ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ/์คน/ปี) 
ปี ๒๕๔๐-๒๕๕๙ 

	 ที่มำ:	 ๑) ข้อมูลปริม�ณก�รจำ�หน่�ยและนำ�เข้�เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกรมสรรพส�มิต 

	 	 	 ๒) ข้อมลูจำ�นวนประช�กรกล�งปี (อ�ย ุ๑๕ ปีขึน้ไป) จ�กสำ�นกันโยบ�ยและยทุธศ�สตร์สำ�นกัปลดักระทรวงส�ธ�รณะสขุ

 ข้อมูลสำ�รวจพฤติกรรมก�รบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ ในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๕๕๘ พบว่� ภ�พรวมคว�มชุกของ 
นักดื่มในช่วงกว่� ๑๔ ปี ที่ผ่�นม�นั้นค่อนข้�งคงที่ โดยทิศท�งเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย คือจ�กร้อยละ ๓๒.๗ ในปี ๒๕๔๔  
เป็นร้อยละ ๓๔.๐ ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๙ คิดเป็นก�รเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒๘ ต่อปี ในส่วนของ 
นักดื่มช�ยนั้นคว�มชุกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คือจ�กร้อยละ ๕๕.๙ ในปี ๒๕๔๔ เป็นร้อยละ ๕๖.๖ ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑.๒๕ คิดเป็นก�รเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ ๐.๐๙ ต่อปี แม้ว่�คว�มชุกของนักดื่มหญิงจะไม่สูงม�กแต่ก็มีทิศท�งเพิ่มขึ้น 
ในช่วงที่ผ่�นม� คือจ�กร้อยละ ๙.๘ ในปี ๒๕๔๔ เป็นร้อยละ ๑๓.๐ ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นก�รเพิ่มข้ึนร้อยละ ๓๒.๖  
คิดเป็นก�รเพิม่ขึ้นร้อยละ ๓๒.๖ คดิเป็นก�รเพิม่ข้ึนเฉลีย่ร้อยละ ๒.๓ ต่อปี (แผนภมูทิี ่๒)

	 แผนภูมิที่	 ๒ ร้อยละของประช�กรอ�ยุ ๑๕ ปีขึ้นไป ท่ีดื่มสุร�หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำ�แนกต�มเพศ  
(ปี ๒๕๔๔-๒๕๕๘)

 ที่ม� : ปี ๒๕๔๔, ๒๕๔๗, ๒๕๕๐, ๒๕๕๔, ๒๕๕๗ จ�กก�รสำ�รวจพฤติกรรมก�รสูบบุหรี่และก�รดื่มสุร�ของประช�ชน,  

   สำ�นกัง�นสถิตแิห่งช�ต;ิ *ปี ๒๕๔๙, ๒๕๕๒, ๒๕๕๖, ๒๕๕๘ จ�กก�รสำ�รวจอน�มยัและสวัสดกิ�ร, สำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต.ิ

16 รายงานประจำาปี ๒๕๖๐ สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



 ห�กจำ�แนกต�มอ�ยุ ช่วงอ�ยุ ๑๕-๑๙ ปี พบว่�แนวโน้มคว�มชุกของก�รดื่มมีทิศท�งเพิ่มข้ึนจ�ก 

ร้อยละ ๑๒.๙ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๙.๔ ในปี ๒๕๕๘ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐.๔ (แผนภูมิที่ ๓) 

	 แผนภูมิที่	๓	ร้อยละของประช�กรอ�ยุ ๑๕ ปีขึ้นไป ที่ดื่มสุร�หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำ�แนกต�มอ�ยุ  

(ปี ๒๕๔๔-๒๕๕๘)

	 ที่มำ	: ปี ๒๕๔๔, ๒๕๔๗, ๒๕๕๐, ๒๕๕๔, ๒๕๕๗ จ�กก�รสำ�รวจพฤติกรรมก�รสูบบุหรี่และก�รดื่มสุร�ของประช�ชน,  
   สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ; *ปี ๒๕๔๙, ๒๕๕๒, ๒๕๕๖, ๒๕๕๘ จ�กก�รสำ�รวจอน�มัยและสวัสดิก�ร,  

   สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ.

ข้อมูลใบอนุญำตจ�ำหน่ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ปี	๒๕๕๙	ตำมเขตบริกำรสุขภำพที่	๑	–	๑๓

 เมื่อจำ�แนกข้อมูลใบอนุญ�ตจำ�หน่�ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ปี ๒๕๕๙ ต�มเขตบริก�รสุขภ�พที่ ๑–๑๓  

พบว่�เขตบริก�รสุขภ�พที่ ๙ มีใบอนุญ�ตม�กที่สุด ส่วนจำ�นวนใบอนุญ�ตน้อยที่สุด คือ เขตบริก�รสุขภ�พที่ ๑๒  

จำ�นวนใบอนุญ�ตจำ�หน่�ยเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์กับจำ�นวนประช�กรมีคว�มแตกต่�งกันอย่�งชัดเจนต�ม 

ร�ยเขตบริก�รสุขภ�พ โดยพบว่�มีเขตบริก�รสุขภ�พท่ีมีร้�นค้�เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยู่หน�แน่นม�กท่ีสุด  

๓ อันดับ ได้แก่ เขตบริก�รสุขภ�พที่ ๖ คือ ๑ ร้�นต่อประช�กร ๘๓.๑๕ คน รองลงม�คือเขตบริก�รสุขภ�พที่ ๑๑  

คือ ๑ ร้�นต่อประช�กร ๘๖.๓๓ คน และเขตบริก�รสุขภ�พที่ ๙ คือ ๑ ร้�นต่อประช�กร ๘๙.๓๓ คน ส่วนใน 

เขตบริก�รสุขภ�พที่มีร้�นค้�เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่หน�แน่นน้อยที่สุด คือเขตบริก�รสุขภ�พที่ ๑๒ พบ ๑ ร้�น 

ต่อประช�กร ๒๗๐.๘๕ คน ในส่วนภ�พรวมของประเทศนัน้ มใีบอนญุ�ตทัง้หมดทีจ่ดทะเบยีนกบักรมสรรพส�มติ  

จำ�นวน ๖๐๔,๑๖๕ ใบ ต่อประช�กร ๖๕,๐๙๖,๙๐๕ คน ซึ่งสำ�รวจจ�กจำ�นวนประช�กรสิ้นปีต�มหลักฐ�น 

ก�รทะเบียนร�ษฎร ณ วันท่ี ๓๑ ธันว�คม ๒๕๕๙ เมื่อคำ�นวณถึงคว�มหน�แน่นต่อประช�กรทั้งประเทศ 

ต่อใบอนุญ�ตแล้วนั้น พบร้�นที่จำ�หน่�ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำ�นวน ๑ ร้�นต่อประช�กร ๑๐๗.๗๕ คน  

(แผนภูมิที่ ๔)
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สถำนกำรณ์กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักดื่มเยำวชนไทย	(อ�ยุ ๑๕-๒๔ ปี)

	 ที่มำ	: ๑) จำ�นวนใบอนุญ�ตจำ�หน่�ยเครื่องดื่มแอลกอออล์, กรมสรรพส�มิต
   ๒) จำ�นวนประช�กรสิ้นปีต�มหลักฐ�นก�รทะเบียนร�ษฎร  ณ วันที่ ๓๑ ธันว�คม ๒๕๕๙, สำ�นักทะเบียนกล�ง
	 วิเครำะห์โดย	: สำ�นักง�นคณะกรรมก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 แผนภูมิที่	๔ คว�มหน�แน่นของประช�กรต่อจำ�นวนใบอนุญ�ต จำ�แนกร�ยเขตบริก�รสุขภ�พ ปี ๒๕๕๙

18 รายงานประจำาปี ๒๕๖๐ สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สำเหตุของกำรเริ่มดื่ม

ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคน ผู้ที่เคยประสบปัญหำจำกตนเองและผู้อื่น

อย�กทดลองดื่ม ๒๙.๑๓%
เพื่อเข้�สังคม/ก�รสังสรรค์ ๒๗.๓๕%
ต�มอย่�งเพื่อน/เพื่อนชวนดื่ม ๓๘.๔%
อื่นๆ ๔.๓๕%

ดื่มที่บ้�น ๒๖๓.๑๒ บ�ท
ดื่มที่ร้�น ๓๓๒.๔๘ บ�ท
รวมก�รดื่ม ๕๙๕.๖๑ บ�ท

คว�มรำ�ค�ญรบกวนก�รทำ�ง�น ๘.๘๑%
มีป�กเสียงทะเล�ะโต้เถียง ๙.๖๙%
ทำ�ร้�ยร่�งก�ย/กระทำ�คว�มรุนแรง ๓.๕๔%
ปัญห�กับก�รทำ�ง�น ๕.๔๔%
ปัญห�ท�งก�รเงิน ๘.๑%

ร้�นข�ยของชำ� ๗๘.๘๓%
ร้�นสะดวกซื้อ ๘.๖๖%
ร้�นอ�ห�ร ๕.๓๙%
ผับ/บ�ร์/ค�ร�โอเกะ ๓.๕๖%
อื่นๆ ๓.๕๗%

บ้�นตนเอง ๒๓.๔๕%
บ้�นคนอื่น ๔๙.๒๔%
สโมสร/ในง�นเลี้ยง ๑๑.๑๓%
ร้�นอ�ห�ร ๘.๖๔%
ผับ/บ�ร์/ค�ร�โอเกะ ๕.๕๔%
อื่นๆ ๒.๐๐%

สถำนที่ซื้อ สถำนที่ดื่มบ่อยที่สุด

เย�วชนที่ขับรถยนต์หรือรถจักรย�นยนต์ดื่มแล้วขับ ๑๗.๑๗% แล้วเกิดอุบัติเหตุ ๙.๙๔%
เย�วชนที่ขับและไม่ขับรถยนต์หรือรถจักรย�นยนต์เกิดอุบัติเหตุที่เกิดโดยผู้อื่น ๒.๓๑%
โดยผู้อื่นที่ดื่มแล้วขับ ๐.๙๕%
	 ที่มำ	:  ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ก�รบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๘, ศูนวิจัยปัญห�สุร�



สรุปผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์
นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
ของสำานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :

การควบคุมการเข้าถึง 
ทางเศรษฐศาสตร์ 

และกายภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :

การปรับเปลี่ยน ค่านิยม 
และลดการสนับสนุน

ในการดื่ม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :

การลดอันตราย
จากการบริโภค

ควบคุมปริมาณ
การบริโภค

ป้องกันนักดื่ม
หน้าใหม่ และควบคุม

ความชุกของ
ผู้บริโภค

ลดความเสี่ยง
ของการบริโภค

จำากัดและ
ลดความรุนแรง

ของปัญหา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหา
จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ส่วนที่
3 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การควบคุมการเข้าถึง ทางเศรษฐศาสตร์ และกายภาพ

 ๑.	ด้านกฎหมาย

	 	 ๑.๑	 การประชุมวิชาการหัวข้อ	“การตีความกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย	

	 	 	 	 มาตรา	๓๒	ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.๒๕๕๑” 

  ๑.๒	 การประชุมคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติ 

	 	 	 	 ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑

  ๑.๓	 การประชมุคณะกรรมการดำาเนนิการจดัใหม้ผีูแ้ทนองคก์รเอกชนและคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

	 	 	 	 ในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

	 ๒.	ด้านเฝ้าระวัง	และบังคับใช้กฎหมาย

	 	 ๒.๑	 การดำาเนินงานอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตำารวจที่ปฏิบัติงาน

	 	 	 	 ในสถานีตำารวจขนาดใหญ่

  ๒.๒	 การอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่	(ทีมบูรณาการจังหวัด) 

	 	 	 	 ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 	 ๒.๓	 การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติ 

	 	 	 	 ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	

	 	 ๒.๔	 งานรับเรื่องร้องเรียน	เฝ้าระวัง	และบังคับใช้กฎหมาย

	 	 ๒.๕		 การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าท่ีและเครือข่ายการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย	 

	 	 	 	 ด้านการจัดทำาสำานวนคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑

 ๓.	ด้านวิชาการ

	 	 ๓.๑	 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาในการควบคุมป้องกันและลด	ละ	เลิก	 

	 	 	 	 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

  ๓.๒	 การสำารวจความคิดเห็นของประชาชนตอ่พระราชบญัญติัควบคมุเครือ่งดืม่ 

	 	 	 	 แอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 	 ๓.๓	 การจัดการความรู้ของหน่วยงาน

	 	 ๓.๔	 การพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย	:	Routine	to	Research

ยุทธศาสตร์ที่๑ ๒ ๓ ๔ ๕ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่

การควบคมุการเข้าถงึ
ทางเศรษฐศาสตร์ 

และกายภาพ

การปรับเปลี่ยน
ค่านิยม และลดการ
สนับสนุนในการดื่ม 

การลดอันตราย
จากการบริโภค

การจัดการปัญหา
แอลกอฮอล์ในระดับ

พื้นที่

การพัฒนากลไกการ
จัดการและสนับสนุน

ที่เข้มแข็ง

20 รายงานประจำาปี ๒๕๖๐ สำานกังานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การปรับเปลี่ยน ค่านิยม และลดการสนับสนุนในการดื่ม 

	 ๑.	กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ	ปี	๒๕๖๐

	 ๒.	รณรงค์ในช่วงเทศกาล	 ได้แก่	 ปีใหม่	 สงกรานต์	 ทำาความดีถวายในหลวงรัชกาลที่	 ๙	

ทางสมุดลงนาม	บัตรลงนามและทาง	www.thaiantialcohol.com	การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ 

	 ๓.	จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การลดอันตรายจากการบริโภค

	 ๑.	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 ข้อแนะนำาสำาหรับผู้ไม่สมควรดื่มสุรา	 ร่วมกับ 

ราชวทิยาลยั	และสมาคมวชิาชพีดา้นสขุภาพ	๑๙	องคก์ร	ศนูยว์จัิยปญัหาสุรา	สำานกังานกองทนุ 

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

	 ๒.	ประชุมเครือข่ายภายในกระทรวงสาธารณสุข	เพื่อแสวงหาความร่วมมือตามบริบท 

ของแต่ละกรม

	 ๓.	จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านการบำาบัดฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เพื่อพัฒนา

แนวทางการคัดกรอง	บำาบัดรักษาผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่

	 ๑.	 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบูรณาการจังหวัดและชี้แจงแนวทางการดำาเนินงาน 

ในและรอบสถานศึกษา	 ให้กับครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสังกัด	 สพฐ.	 พัฒนาศักยภาพ 

เครือข่ายบูรณาการจังหวัดในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	๒๔	จังหวัด

	 ๒.	ถอดบทเรียนและสร้างพื้นที่นำาร่องการใช้มาตรการชุมชนเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในพื้นที่	อำาเภอปราสาท	จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง

	 ๑.	การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

	 	 ๑.๑	 การเข้าร่วมประชุมกับประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก	(WTO)

	 	 ๑.๒	 การพัฒนาข้อตกลงความร่วมมือในภูมิภาค	 ASEAN	 ในการพัฒนา 

	 	 	 	 กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์	 

	 	 	 	 (ASEAN	Framework	on	Alcohol	Control)	และข้อตกลงความร่วมมอืหนึง่เดียวในการปกป้อง 

	 	 	 	 นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการแทรกแซงของธุรกิจสุรา	 (One	 AMS	 Voice	 

	 	 	 	 Commitment	in	protecting	from	industry	interference	and	involvement	in	control	 

	 	 	 	 for	alcohol)	

	 ๒.	ขับเคลื่อนเครือข่ายคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์

นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การควบคุมการเข้าถึง ทางเศรษฐศาสตร์ และกายภาพ

 ๑. ด้านกฎหมาย 
	 	 ๑.๑	 การประชุมวิชาการหัวข้อ	“การตีความกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย	
	 	 	 	 มาตรา	๓๒	ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.๒๕๕๑”

	 ปัญหาการตีความตามมาตรา	 ๓๒	 ท่ียงัคงมคีวามเข้าใจคลาดเคลือ่น	 สำานักงานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองดืม่
แอลกอฮอล์	 ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์	 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 คณะนิติศาสตร	์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	คณะนิติศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 (NIDA)	และสภาสถาบันนักวิชาการ
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย(สสมท.)	จึงได้จัดประชุมวิชาการ”	เพื่อสร้างความเข้าใจในบทกฎหมาย	และจัดทำา
เอกสารวิชาการสำาหรับสนับสนุนการดำาเนินคดี	ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมาย	ตามเจตนารมณ์แห่ง
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

		การด�าเนินงาน

	 ๑.	ประชุมเตรียมการเพื่อวางแผนและกำาหนดประเด็นการประชุมวิชาการ
	 ๒.	ประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเตรียมการดำาเนินงาน	
	 ๓.	ดำาเนินการจัดประชุมวิชาการ	และสรุปผลการจัดประชุม
	 ๔.	จัดทำาเอกสารวิชาการสำาหรับเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

	ผลการด�าเนินงาน

	 แนวทางการตีความมาตรา	๓๒	วรรคหนึ่ง	แยกออกเป็น	๒	ส่วนอย่างชัดเจน	คือ	
	 ๑)	การห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 เป็นการกระทำาที่มุ่งผลประโยชน์ในทางการค้า	 และเป็นการชักจูงใจ 
ในตัวอยู่แล้ว	จึงไม่จำาต้องมีคำาว่าอันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจมาขยายเพิ่มอีก			
	 ๒)	การห้ามแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 	 กรณีนี้มิใช่การโฆษณา	 การกระทำาอันจะเป็น
ความผดิในกรณนีีไ้ด้จะต้องมพีฤตกิารณ์ประกอบ	คอื	มกีารอวดอ้างสรรพคณุหรอืชกัจงูใจให้ผูอ่ื้นดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม	

	การน�าไปใช้ประโยชน์

	 ๑.	ใช้เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรา	๓๒	แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 ๒.	ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการจัดเตรียมสำานวนคดี
	 ๓.	ใช้เป็นข้อมูลสำาหรับทบทวนกฎหมายเพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงหรือแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	และอนุบัญญัติต่างๆ
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 ๑. ด้านกฎหมาย

	 	 ๑.๒	 การประชุมคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติ

	 	 	 	 ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	

	 มาตรการที่สามารถนำามาใช้จัดการปัญหาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

คือ	มาตรการด้านกฎหมาย	สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	โดยกลุ่มพัฒนากฎหมาย	

จงึได้จดัทำาโครงการพฒันากฎหมายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	ดำาเนนิการจัดประชมุคณะอนกุรรมการร่าง

และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	

เพือ่แก้ไขปรบัปรงุกฎหมายที่มีอยู่เดิมให้ดีย่ิงขึ้นรวมถึงพัฒนากฎหมายใหม่ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑

	การด�าเนินงาน

	 โดยมีการจัดประชุมทั้งสิ้นจำานวน	๔	ครั้ง	ดังนี้	

	 ๑.	ประชุมคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติฯ	 ครั้งที่	 ๖/๒๕๕๙  

  วันที่	 ๒๖	ตลุาคม	๒๕๕๙	 	ณ	 ห้องประชมุสำานกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	 

	 	 อาคาร	๓	ชัน้	๑	กรมควบคุมโรคจังหวัดนนทบุรี	

		 ๒.	ประชุมคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติฯ	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๖๐		 

	 	 วันที่	๑๖	มีนาคม	๒๕๖๐	ณ	ห้องประชุมสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 

	 	 อาคาร	๓	ชั้น	๑	กรมควบคุมโรค	จังหวัดนนทบุรี	
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	 ๓.	ประชุมคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติฯคร้ังท่ี	 ๒/๒๕๖๐	 

	 	 วันท่ี	 ๕	 พฤษภาคม	๒๕๖๐	ณ	ห้องประชุมอายุรกิจโกศล	 อาคาร	 ๑	 ชั้น	 ๒	 กรมควบคุมโรค	 

	 	 จังหวัดนนทบุรี	

	 ๔.	ประชุมคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติฯคร้ังท่ี	 ๓/๒๕๖๐	 

	 	 วันที่	 ๒๑	 มิถุนายน	 ๒๕๖๐	ณ	 ห้องประชุมอายุรกิจโกศล	 อาคาร	 ๑	 ชั้น	 ๒	 กรมควบคุมโรค	 

	 	 จังหวัดนนทบุรี	

	ผลการด�าเนินงาน

	 มีร่างอนุบัญญัติที่นำาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็น	ดังนี้

	 ๑.	ร่างระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและ 

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	.....

	 ๒.	 ร่างประกาศกรมควบคุมโรค	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินและ 

แบบขอรับเงินสินบนรางวัลตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	....

	 ๓.	ร่างเอกสารวชิาการ	(Technical	Document)	การปฏบิติัตามประกาศคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๘	ฉบับที่	๒

	 ๔.	ร่างประกาศสำานักนายกรัฐมนตร	ี เรื่อง	 กำาหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ใน

ลักษณะที่เป็นการนำาเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง	พ.ศ.	....

	 ๕.	ร่างประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัต ิ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	(ฉบับที่	๓)

	 ๖.	ร่างประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี	 เร่ือง	 ห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ 

เทศกาลสงกรานต	์พ.ศ.	....	

	 ๗.	ร่างคำาสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ที่	.../๒๕๖๐	เรื่อง	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่าง 

และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 โดยอนุบัญญัติที่มีผลใช ้บังคับในป ีงบประมาณ	 ๒๕๖๐	 คือ	 ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี	 

เรื่อง	 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่	 เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 

(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๐

24 รายงานประจำาปี ๒๕๖๐ สำานกังานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์



 ๑. ด้านกฎหมาย 
	 	 ๑.๓	 การประชุมคณะกรรมการดำาเนินการจัดให้มีผู้แทนองค์กรเอกชนและ

	 	 	 	 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

	 เนื่องด้วย	 ผู้แทนองค์กรเอกชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุม

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	ตามมาตรา	๑๐(๔)	และ	(๕)	แห่งพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	 

ได้พ้นจากตำาแหน่งลงตามวาระ	เพือ่พจิารณาคดัเลอืกบุคคลซึง่ได้รบัการเสนอชือ่จากองค์กรเอกชน	เพือ่แต่งตัง้ 

เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ตามาตรา	๑๐(๔)	ขึ้นแทนกรรมการ 

ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	 เพื่อสรรหาและเสนอรายชื่อผู ้มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ	์ 

เพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	ตามาตรา	๑๐(๕)	ขึน้แทน 

กรรมการซึง่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	 ก่อนเสนอรายชือ่ผูไ้ด้รับการสรรหาและคัดเลอืกต่อรัฐมนตรี	 เพือ่แต่งต้ัง 

เป็นกรรมการ	ในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ต่อไป

	การด�าเนินงาน

	 มีการจัดประชุมทั้งสิ้น	จำานวน	๓	ครั้ง	ดังนี้	

	 ๑.	ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการจัดให้มีผู้แทนองค์กรเอกชน	 และคณะกรรมการดำาเนินการจัดให้มี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ครั้งที่	๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่	๒๗	กุมภาพันธ์	

๒๕๖๐	ณ	ห้องประชุมรับรอง	ชั้น	๕	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

	 ๒.	ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการจัดให้มีผู้แทนองค์กรเอกชน	 และคณะกรรมการดำาเนินการจัดให้มี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ครั้งที่	๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่	๓๐	มิถุนายน	

๒๕๖๐	ณ	ห้องประชมุมรกต	ชัน้	๗	ตกึเฉลมิพระเกยีรต	ิสถาบนับำาราศนราดรู	กรมควบคมุโรค	กระทรวงสาธารณสขุ

	 ๓.	ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการจัดให้มีผู้แทนองค์กรเอกชน	 ในคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์	ครั้งที่	๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่	๑๙	กันยายน	๒๕๖๐	ณ	ห้องประชุม	๔	ชั้น	๒	สำานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

	ผลการด�าเนินงาน

	 ๑.	ผูท้ีไ่ด้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์	จำานวน	๓	ท่าน	ดังนี้	

		 		 ๑)	นายแพทย์คำานวณ	อึ้งชูศักดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์	จิตวิทยา	หรือการสาธารณสุข

	 	 ๒)	นายดนยั	หวงับุญชยั	ผูท้รงคณุวฒุด้ิานสงัคมสงเคราะห์	สงัคมศาสตร์	เศรษฐศาสตร์	หรอืนเิทศศาสตร์

		 	 ๓)	ศาสตราจารย์	ดร.บรรเจิด	สิงคะเนติ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา	การศาสนา	หรือวัฒนธรรม

25ANNUAL REPORT 2017



	 ๒.	ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	จำานวน	๓	ท่าน	ดังนี้

	 	 ๑)	นายวิษณุ	ศรีทะวงศ์	มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม	ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านการสนับสนุนและรณรงค ์

	 	 	 ให้มีการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 	 ๒)	นายจะเดจ็	เชาวน์วไิล	มลูนธิหิญงิชายก้าวไกล	ผูแ้ทนองค์กรเอกชนด้านการคุม้ครองเดก็และเยาวชน 

	 	 	 หรือสตรี	

	 	 ๓)	นายไพศาล	ลิ้มสถิตย์	มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค	ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

	การน�าไปใช้ประโยชน์	

	 เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	แนวทางแก้ไข	

	 ๑.	ดำาเนินการจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ให้มีการ

เสนอรายชื่อเพิ่มเติม

	 ๒.	ประสานหน่วยงานหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและรับสมัครผู้แทน

องค์กรเอกชน

การดำาเนินงาน การนำาไปใช้ประโยชน์ ปัญหา/อุปสรรค

ผลการดำาเนินงาน
ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
ของการดำาเนินงาน แนวทางแก้ไข

START

FINISH
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 ๒. ด้านเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมาย

	 	 ๒.๑	 การดำาเนินงานอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตำารวจที่ปฏิบัติงานในสถานีตำารวจขนาดใหญ่

	 สาเหตุหลักของการเกิดความรุนแรง	 ปัญหาอาชญากรรม	 ทำาให้เสียทรัพย์สิน	 และคดีทำาร้ายร่างกาย	 
พบว่า	๑	ใน	๓	ของคดีอาญามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข
พบว่าจากจำานวนผู้ถูกทำาร้ายร่างกาย	๑๕,๗๑๔	ราย	มีการดื่มสุรามากถึงร้อยละ	๔๕	สำาหรับสถิติการจราจร 
ทางบก	พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๗	พบอัตราการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มเป็น	๕	 เท่า	 คือ	๑,๘๑๑	คดี	 ในปี	 พ.ศ.๒๕๔๓	 
เป็น	 ๙,๒๗๙	 คดี	 ในปี	 ๒๕๔๗	 คิดเป็นร้อยละ	 ๔๔.๒	 ประเทศไทยมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุม 
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	เป็นเวลากว่า	๘	ปี	แล้ว	แต่พบปัญหาในทางปฏบิตัคืิอ	การจัดทำาสำานวนคด ี
ทีไ่ม่รดักมุ	พยานหลกัฐานไม่สมบูรณ์	 ส่งผลให้การกล่าวโทษดำาเนนิคดไีม่ประสบผลสำาเรจ็เพือ่ถ่ายทอดความรู้ 
เกี่ยวกับกฎหมายตลอดจนการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรใน
กระบวนการยตุธิรรม	สำานักงานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	จงึได้จดัทำาโครงการอบรมพฒันา
ศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตำารวจตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	ขึ้น

การด�าเนินงาน	

	 อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตำารวจ	ซึ่งเป็นสถานีตำารวจขนาดใหญ่	จำานวน	๙๓	สถานี
	 รุ่นที่	 ๑	 วันที่	 ๔-๖	 ม.ค.	 ๒๕๖๐	ณ	 โรงแรมกรีนเนอรี่	 รีสอร์ท	 เขาใหญ่	 อ.ปากช่อง	 จ.นครราชสีมา	
(ตำารวจนครบาล)	
	 รุ่นที่	๒	วันที่	๖-๘	มี.ค.	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมเฮริเทจ	บางแสน	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	(ตำารวจภูธร	ภาค	๑-๙)

ผลการด�าเนินงาน

	 การอบรมพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าทีต่ำารวจในสถานรีปูแบบที	่๑	ซึง่เป็นสถานตีำารวจขนาดใหญ่	จำานวน	๙๓	
สถานี	 พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมอบรม	 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ระดับที่ดี	และมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมในระดับที่ดี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 ๑.	พนักงานเจ้าหน้าที่ตำารวจสามารถนำาความรู้ไปปรับใช้ในการดำาเนินคดีตามกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 ๒.	พนักงานเจ้าหน้าที่ตำารวจมีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากยิ่งขึ้น
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 ๒. ด้านเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมาย

	 	 ๒.๒	 การอบรมพฒันาศกัยภาพเครอืขา่ยพนกังานเจา้หนา้ที	่(ทมีบรูณาการจงัหวดั)	ตามพระราชบญัญตั ิ

	 	 	 	 ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑

	เป้าหมาย	

	 พนกังานเจา้หนา้ทีต่ามพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งด่ืม 

แอลกอฮอล์	 พ.ศ.๒๕๕๑	 คณะทำางานบูรณาการจังหวัด	 

จำานวน	๒	รุ่น	รุ่นละ	๕๐	คน

	การด�าเนินงาน	

	 รุ่นที่	๑	วันที่	๑๐-๑๓	ม.ค.	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมแกรนด์แปซิฟิค	ซอฟเฟอริน	รีสอร์ท	แอนด์สปา	อ.ชะอำา	

จ.เพชรบุรี

	 รุ่นที่	๒	วันที่	๑๔-๑๗	ก.พ.	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมพักพิงอิงทาง	บูทิค	โฮเทล	อ.เมือง	จ.นนทบุรี

	ผลการด�าเนินงาน

	 การอบรมพฒันาศกัยภาพเครอืขา่ยพนกังานเจา้หนา้ที	่(ทมีบรูณาการจงัหวดั)	ตามพระราชบญัญตัคิวบคุม

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล	์พ.ศ.	๒๕๕๑	พนกังานเจา้หนา้ทีท่ีเ่ขา้รว่มอบรม	มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมายควบคมุ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่ดีมาก	และมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมในระดับที่ดีมาก

ภาพประกอบ รุ่นที่ ๑

ภาพประกอบ รุ่นที่ ๒
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 ๒. ด้านเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมาย

	 	 ๒.๓	 การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัต ิ

	 	 	 	 ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑

 การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติ 

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึ่งปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	มีการจัดประชุมจำานวนทั้งสิ้น	๕	ครั้ง	

ผลการด�าเนินงาน

	 ๑.	ได้ความร่วมมือในการนำาความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ตามพระราชบัญญัติ 

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.๒๕๕๑	เข้าไปสอนในชั่วโมงหลักสูตร	D.A.R.E.

	 ๒.	ด้านการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.๒๕๕๑	 มีความ 

ร่วมมือและบูรณาการร่วมกันมากขึ้น
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 ๒. ด้านเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมาย

	 	 ๒.๔	 งานรับเรื่องร้องเรียน	เฝ้าระวัง	และบังคับใช้กฎหมาย

	 	 	 	 ๒.๔.๑	งานรับเรื่องร้องเรียน

วัตถุประสงค์

	 ๑.	เพือ่รบัเรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกับการกระทำาความผดิกฎหมายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลโ์ดยเปดิใหป้ระชาชนมี

ส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลการกระทำาผิดกฎหมายด้วยวิธีการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ	เช่น	โทรศัพท์	จดหมาย	

อีเมล์	และเว็บไซต์	แอพพลิเคชั่นสำาเร็จรูปของมือถือ	เป็นต้น

	 ๒.	เพื่อเฝ้าระวังการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

	 ๓.	เพื่อผลักดันให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

การด�าเนินงาน

	 ๑.	จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางต่างๆ

	 ๒.	ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข้อร้องเรียน/ส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบเพ่ือตรวจสอบตามข้อร้องเรียน

	 ๓.	สนบัสนนุเจา้หนา้ท่ีจากสว่นกลางเฉพาะกจิลงพืน้ทีต่รวจสอบการปฏบิติัตามกฎหมายควบคมุเครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์

	 ๔.	พัฒนาชอ่งทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนใหป้ระชาชนสามารถเข้าถงึบรกิารภาครัฐไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็	

รวมถึง	ลดขั้นตอนการดำาเนินงาน	

ผลการด�าเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนการกระท�าความผิดกฎหมาย

	 การรบัเรือ่งรอ้งเรยีนการกระทำาความผดิกฎหมายควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล	์ผา่นศนูย์รบัเร่ืองรอ้งเรยีน

บหุรีแ่ละสรุาเปน็การเปดิชอ่งทางการสือ่สารกบัประชาชนใหส้อบถามและแจ้งเร่ืองร้องเรียนเกีย่วกบับุหร่ีและสรุา 

ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหร่ีและสุรา	 มีวัตถุประสงค์เพื่อรับข้อมูลนำาเข้าเป็นฐานข้อมูลการเฝ้าระวังการ 

กระทำาความผดิกฎหมาย	มุง่เนน้ให้ประชาชนมสีว่นรว่มในการแจง้เบาะแสการกระทำาความผดิ	เพือ่แกไ้ขและบรหิาร 

จัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม	มีผลการดำาเนินงานระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๙–	 

๓๐	กันยายน	๒๕๖๐	ดังนี้

ตารางที่	๓	แสดงจ�านวนเรื่องร้องเรียนจ�าแนกตามช่องทางการติดต่อ	

 ช่องทางการติดต่อ จ�านวน

การรับเรื่องร้องเรียนฯ	ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา
๑.	 เรื่องสอบถามและเรื่องอื่นๆ
๒.	 ร้องเรียนทาง	Call	Center	โทร.	๐๒-๕๙๐-๓๓๔๒
๓.	 เรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์สำานักงานคณะกรรมการ
	 ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	www.thaiantialcohol.com
๔.	 เรื่องร้องเรียนทางwww.facebook.com/thaiantialcohol
๕.	 เรื่องร้องเรียนทางแอพพลิเคชั่นไลน์
	 สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๖.	 เรื่องร้องเรียนจากช่องทางอื่นๆ	เช่น	จดหมาย	โทรสาร	
	 มาร้องเรียนด้วยตนเอง	หนังสือราชการเป็นต้น

๑,๖๔๒	(เฉลี่ย	๑๓๗	เรื่อง/เดือน)
๘๕๖	เรื่อง
๒๐๓	เรื่อง

๑๕๘	เรื่อง
๑๐	เรื่อง
๓๘๔	เรื่อง

๓๑	เรื่อง

รวม ๑,๖๔๒	เรื่อง
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แผนภูมิที่	 ๕	 แสดงเร่ืองร้องเรียนกรณีกระท�าความผิด
กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จ�าแนกรายมาตรา

ตารางท่ี	๔	แสดงข้อมลูการรบัเรือ่งร้องเรยีนบหุรีแ่ละสรุา	
จ�าแนกรายพื้นที่

ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา	จ�าแนกรายพื้นที่

พื้นที่ จ�านวน	(ราย) ร้อยละ

กรุงเทพมหานคร ๑๙๐ ๒๕.๔๔

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๑๔ ๑๕.๒๖

ภาคใต้ ๘๕ ๑๑.๓๘

ภาคเหนือ ๕๘ ๗.๗๖

ปริมณฑล ๕๗ ๗.๖๓

ภาคตะวันออก ๕๖ ๗.๕๐

ภาคกลาง ๔๑ ๕.๔๙

ไม่ทราบ ๑๔๖ ๑๙.๕๔

รวม ๗๔๗ ๑๐๐

จัดทำาข้อมูลโดย	:	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา

	 ๒.๔.๒		 งานเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตารางที่	๕	แสดงข้อมูลการเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมาย
ทางสื่อประเภทต่างๆ

ข้อมูลการเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายทางสื่อ

สื่อประเภท ค่าเฉลี่ย จ�านวนที่ตรวจ
จ�านวนที่พบ
การกระท�าผิด

หนังสือพิมพ์ ๕๖	ฉบับ/สัปดาห์ ๒,๙๒๐	ฉบับ ๐

เว็บไซต์ ๒๐	เว็บไซต์/วัน ๗,๓๐๐	เว็บไซต์ ๒๗๕	เว็บไซต์

จัดทำาข้อมูลโดย:	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา

	 ๒.๔.๓	 งานบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	 	
	
ตารางที่	 ๖	 แสดงผลการด�าเนินงานบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ	(รายมาตรา)
	(ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๙	–	๓๐	กันยายน	๒๕๖๐)

ฐานความผิด จ�านวน	
(ราย)

๑.		ขายในสถานที่ต้องห้าม	(ม.๒๗)
๒.		ขายในวันและเวลาห้ามขาย	(ม.๒๘)
		 -	ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันห้ามขาย
		 -	ขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นเวลาหา้มขาย
๓.		ขายให้กับบุคคลอายุต่ำากว่า	๒๐	ปี	(ม.๒๙)
๔.		ขายด้วยวิธีต้องห้าม	(ม.๓๐)
๕.		ดื่มในสถานที่ห้าม	(ม.๓๑)
๖.		โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	(ม.๓๒)
๗.		ขายโดยไม่มีใบอนุญาต	(พ.ร.บ.สุรา)

๔๓

๒๔
๖๘
๘
๕๓
๗

๑๑๓
๑๘

รวม ๒๙๑

*	หมายเหตุ	:	ผู้กระทำาผิด	๑	ราย	กระทำาความผิดมากกว่า	
																	๑	ฐานความผิด

	 จากการสำ า รวจความต้ อ งการ ให้ สำ านั ก งาน 

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	สนับสนุนการ

ดำาเนินงานบังคับกฎหมายในพ้ืนท่ีส่วนภูมิภาค	 โดยวิธีใช้

แบบสอบถามออนไลน	์ระหวา่งวนัที	่๑	มกราคม	๒๕๖๐	–	๒๘	 

กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๐	 ในกลุ่มเป้าหมายผู้รับผิดชอบงาน 

เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย	 ของสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัด	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรค	 และสถาบันป้องกัน

ควบคุมโรคเขตเมือง	มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น	๖๒	ราย	 

คิดเป็นสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	 ร้อยละ	 ๘๒.๓	 และ

สำานักงานป้องกันควบคุมโรค	 สถานบันป้องกันควบคุมโรค

เขตเมือง	ร้อยละ	๑๗.๗	มีรายละเอียดดังนี้

	 ๑.	จ�านวนครั้งในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง	

หรือบังคับใช้กฎหมาย	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดและ 

สำานักงานป้องกันควบคุมโรค	สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	 

มีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานมากที่สุด	 จำานวน	 ๑-๕	 ครั้ง/ปี	 
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คิดเป็นร้อยละ ๒๙ รองลงมา คือ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจำานวน ๖-๑๐ ครั้ง/ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔ และลงพื้นที่

ปฏิบัติงานจำานวน ๑๑-๑๕ ครั้ง/ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔ ตามลำาดับ

	 ๒.	ฐานความผิดที่พบ	 จากการลงพื้นที่ตรวจสอบการกระทำาความผิดดังกล่าวของสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสำานักงานป้องกันควบคุมโรค และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พบว่า ความผิดฐานโฆษณาเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา ๓๒ เป็นความผิดที่พบมากที่สุด คิด เป็นร้อยละ ๖๑.๓ รองลงมาคือ ความผิดฐาน

ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย ตามมาตรา ๒๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙ และความผิดฐาน

ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันและเวลาที่กฎหมายกำาหนด ตามมาตรา ๒๘ คิดเป็นร้อยละ ๘.๑ ตามลำาดับ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

 ๑. การบังคบัใชก้ฎหมายควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลเ์ปน็ลกัษณะงานเฉพาะตอ้งอาศัยความรูแ้ละทกัษะ 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหรือผู้รับผิดชอบงานบังคับใช้กฎหมายเนื่องจากการโยกย้าย ลาออก ปรับเปลี่ยน

สถานะเพื่อความก้าวหน้าทำาให้งานขาดความต่อเนื่อง

 ๒. การกระทำาผิดในประเด็นการโฆษณามักจะพบกรณีผู้ประกอบการเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ และไม่ให้

ความร่วมมือ

 ๓. พนักงานเจ้าหน้าท่ี และเครือข่ายการดำาเนินงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น ตำารวจ สรรพสามิต มีความ

เข้าใจด้านกฎหมายและแนวทางปฏิบัติแตกต่างกัน ซ่ึงบางทีมปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสบการณ์

และความแม่นยำาเรื่องข้อกฎหมาย

 ๔. การตีความข้อกฎหมายฐานโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ระดับพ้ืนที่ทำาได้ยาก และมีผู้กระทำาผิด 

ตามมาตรา ๓๒ จำานวนมาก เกินกำาลังของพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เนื่องจากบริษัทเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

ขาดความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ใชช้อ่งวา่งของกฎหมาย/การตลาด/คา่นยิมและวฒันธรรมของคนไทย ในการโฆษณา  

โดยบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้เอเย่นต์ทำาการตลาด ดำาเนินการในพื้นที่ในลักษณะกองทัพมด

 ๕. การบังคับใช้กฎหมายต้องอาศัยความร่วมมือตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้นำาชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้

บังเกิดเป็นธรรมนูญชุมชน เนื่องจากบริบทของแต่ละพื้นที่ หรือวัฒนธรรมของคนในชุมชน แตกต่างกัน หากเกิด

การร่วมมือของคนในชุมชนทุกระดับ ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ภาคประชาชน และครัวเรือน จะ

ทำาให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายได้ผล และเกิดประโยชน์สูงสุด

 ๖. ทัศนคติที่มองว่าการดำาเนินงานบังคับใช้กฎหมายก่อให้เกิดผลด้านลบ เช่น งานบังคับใช้ทำาให้เกิดการ

ทะเลาะกับผู้ประกอบการ ซึ่งหน่วยงานในระดับพื้นที่ส่วนภูมิภาคมีความต้องการให้สำานักงานคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สนับสนุนลงพื้นที่ตรวจสอบ ร้อยละ ๙๕.๒

32 รายงานประจำาปี ๒๕๖๐ สำานกังานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์



ข้อเสนอแนะ

 ๑. ส่วนกลาง ควรมีการลงพื้นที่อย่างน้อยจังหวัดละ ๒ ครั้งต่อปี ทำาแผน

ลงพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกภาค ไม่แบ่งว่าจังหวัดใหญ่หรือจังหวัดเล็ก และควร

พิจารณาดำาเนินการกับเอเย่นต์แต่ละจังหวัดเป็นหลัก และวางแผนตามปฏิทิน

กิจกรรมหลักของบริษัทฯ 

 ๒. ควรมีการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกปี

 ๓. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณดำาเนินการระดับพื้นที่

 ๔. ควรออกกฎหมายหรือระเบียบสำานักนายก เรื่องการติดต่อสัมพันธ์กับ 

ผู้ประกอบการและผู้บังคับใช้กฎหมายเหมือนกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับยาสูบ

 ๕. สนับสนุนนักกฎหมาย เช่น นิติกร ในการออกร่วมตรวจเฝ้าระวังในพื้นที่ ในช่วงเทศกาลสำาคัญ ซึ่งการ

ดำาเนินคดีควรมีทีมงานที่เชี่ยวชาญ และสนับสนุนสื่อเอกสารทางด้านวิชาการ ให้กับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

 ๖. ทกุจังหวดัให้มกีารตรวจเตอืน ประชาสมัพนัธ ์ใหค้รอบคลมุทัง้จงัหวดั แลว้ทางสำานกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นแกนหลักในการบังคับใช้กฎหมาย ลงจับ-ปรับ ดำาเนินคดี ในทุกจังหวัด เพื่อ 

เปน็การสรา้งแนวทาง แบบอยา่ง ความมัน่ใจ และเปน็การรวมบทบาทหนา้ทีข่องเครอืขา่ยทีช่ดัเจน ซึง่ควรดำาเนนิการ 

ทางคดีให้เสร็จสิ้นท่ีส่วนกลาง ซ่ึงควรลงพ้ืนที่ตรวจสอบเฉพาะกรณีเป็นสถานประกอบการของผู้มีอิทธิพล  

ผูบ้รหิารหนว่ยงานราชการใหค้วามเกรงใจ การกระทำาผดิซำา้ซาก /ไมย่อมแกไ้ข พฤตกิารณแ์หง่การกระทำาความผดิ 

ที่เกินกำาลังที่พื้นที่จะดำาเนินการได้

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการ

  การดำาเนนิงานเฝา้ระวงัและบงัคบัใช้กฎหมายต้องอาศัยปจัจัยหลายด้าน ควรมกีารวางแผนพัฒนาการ

ดำาเนินงานอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง จึงจะสามารถขับเคลื่อนทำาให้เกิดการดำาเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้

กฎหมายไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรมและยัง่ยนื ซึง่ควรพิจารณาแนวทางในการผลักดันกลไกจังหวดัต้ังแต่ระดับนโยบาย

นำาไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย อันจะทำาให้การปฏิบัติงานเกิดความเข้มแข็งมีพลัง  

หากเกิดความร่วมมือในทุกระดับบนเป้าหมายในการผลักดันให้เกิดสังคมสร้างเสริมสุขภาพปลอดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์และมีการดำาเนินงานในหลายมิติร่วมกัน ย่อมส่งผลให้มาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ประสบความสำาเร็จได้
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๑. การตรวจตามค�าสั่ง คสช. ๒๒/๒๕๕๘

การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย

๒. การตรวจเตือนเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 -  เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
  แอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐

-  เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
 แอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐

- เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วง
วันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา  
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา) 
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 ๒. ด้านเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมาย

	 	 ๒.๕	 การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย	 

	 	 	 	 ด้านการจัดทำาสำานวนคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ประเทศไทยมีการตราพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	ขึ้น	โดยมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่	 ๑๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๑	 เป็นต้นมา	 ซึ่งนับระยะเวลาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า	 ๗	 ปี	 หลังจาก

กฎหมายมผีลบงัคับใช้	สำานกังานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	ได้ดำาเนนิการจัดประชมุ	อบรม	

สมัมนา	เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูเ้กีย่วกบักฎหมาย	ตลอดจนการเฝ้าระวงัและบงัคบัใช้กฎหมายให้กบัพนกังาน

เจ้าหน้าที่	บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม	ตลอดจนประชาชนและผู้ที่สนใจเป็นจำานวนมาก	อย่างไรก็ตาม

ผลจากการดำาเนินงานที่ผ่านมาพบว่า	ประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติคือ	การดำาเนินคดีของพนักงาน

เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำาสำานวนคดีท่ีมีความไม่รัดกุม	 พยานหลักฐานไม่สมบูรณ์	 ส่งผลให้การกล่าวโทษ

ดำาเนินคดีไม่ประสบผลสำาเร็จและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	 สำานักงานคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 จึงได้จัดทำาโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดทำาสำานวนคดี

ตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้น	 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้เกี่ยวกับการจัดทำาสำานวนคดี	 

การรวบรวมพยานหลกัฐาน	การประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	อนัจะทำาให้การดำาเนนิคดีของพนกังาน 

เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ส่งผลให้การดำาเนินการสมดังเจตนารมณ์ของ 

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑

ผลการด�าเนินการ	

	 รุ่นที่	 ๑	 วันท่ี	 ๘–	 ๑๐	 มีนาคม	๒๕๖๐	ณ	 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ	 ตำาบลแสนสุข	 อำาเภอเมืองชลบุร	ี 

จังหวัดชลบุรี	

	 รุ่นที่	๒	วันที่	๑๕	–	๑๗	มีนาคม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต	ถนนพหลโยธิน	ลำาลูกกา	ปทุมธานี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 ๑.	พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถนำาความรู ้ไปปรับใช้ในการดำาเนินคดีตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ๒.	พนักงานเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมาย

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 ๑.	พนักงานเจ้าหน้าทีต่ำารวจมคีวามรู้และทกัษะในการเขยีน

สำานวนคดี	ตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น	

35ANNUAL REPORT 2017



 ๓. ด้านวิชาการ

	 	 ๓.๑	 	 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาในการควบคุมป้องกันและลด	ละ	 เลิก	 การบริโภคเครื่องดื่ม 

	 	 	 	 แอลกอฮอล์	

	 ประชมุคณะอนกุรรมการด้านวชิาในการควบคมุป้องกนัและลด	ละ	เลิก	การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	

เป็นคณะอนุกรรมการท่ีแต่งตั้งข้ึนโดยอาศัยอำานาจตามความในมาตรา	 ๑๗	 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 โดยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทำาหน้าท่ีเป็นประธาน	 ผู้อำานวยการ 

สำานกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์เป็นเลขานกุาร	เพ่ือส่งเสริมสนบัสนนุความรู้ทางวชิาการ	 

ศึกษาแนวทาง	จดัทำาข้อเสนอแนะ	ตลอดจนการเสนอมาตรการเพือ่ควบคมุป้องกนัผลกระทบจากการบรโิภค

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และพจิารณาประเดน็ทีเ่ก่ียวข้องเพือ่สนบัสนุนการดำาเนนิงานของคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน

	 ๑.	ให้ข้อเสนอหลกัเกณฑ์ประกอบการออกใบอนญุาตขายสรุา	และการออกพระราชบญัญติัภาษสีรรพสามติ	
พ.ศ.๒๕๖๐	รวมถึงการควบคุมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตำ่ากว่า	๐.๕	ดีกรี	
	 	 กรมสรรพสามิตได้ออกพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	 พ.ศ.๒๕๖๐	 ซ่ึงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	 ๑๖	 
กันยายน	๒๕๖๐	 ซึ่งได้มีการปรับคำานิยามของ	 “สุรา”	 จากเดิมที่กำาหนดให้	 “เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่	 
ไม่ว่าในปริมาณเท่าใดก็ถือเป็นเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น”	 โดย	 ได้กำาหนดเพ่ิมเติมว่า	 “ไม่รวมถึงเคร่ืองดื่มที่ม ี
ปรมิาณแอลกอฮอล์ไม่เกนิ	๐.๕	ดกีรี”	ส่งผลให้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ทีม่แีอลกอฮอล์ไม่เกนิ	๐.๕	ดกีร	ีไม่อยู่ภายใต้ 
การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ซ่ึงคณะอนุกรรมการเสนอให้พิจารณา
เรื่องการออกอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	๒๕๖๐)	จะต้องคำานึงถึงความสอดคล้องกับ
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 โดยเฉพาะประเด็น 
การออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่	 การควบคุมเรื่องฉลาก	 การควบคุมการโฆษณา	 การควบคุม 
สถานที่ห้ามขายห้ามดื่ม	 การควบคุมบุคคล	 (ผู้เยาว์และผู้ที่มึนเมาจนครองสติไม่ได้)	 และศึกษาผลกระทบ 
อันเน่ืองมาจากการปรับคำานิยามของคำาว่า	 “สุรา”	 และเสนอมาตรการรองรับการควบคุมเครื่องดื่มที่มีปริมาณ 
แอลกอฮอล์ไม่เกิน	๐.๕	ดีกรี	และรวมทั้งกำาหนดหน่วยงานที่กำากับดูแล	

ครั้งที่	๑
วันที่	๒๔	มิถุนายน	๒๕๖๗

ครั้งที่	๒
วันที่	๑๕	สิงหาคม	๒๕๖๐

ครั้งที่	๓
วันที่	๑๕	กันยายน	๒๕๖๐
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	 ๒.	จัดทำาชุดข้อมูลรวมแบบบูรณาการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	
	 	 ข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย	ปัจจุบันเป็นข้อมูลระดับประเทศ	ยังไม่สามารถ
นำาเสนอข้อมูลสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด	 เพื่อสนับสนุนกลไกการจัดการปัญหาการบริโภค
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของคณะกรรมการควบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์จงัหวดั	คณะอนกุรรมการจงึเสนอชดุข้อมูล
รวมแบบบรูณาการในการควบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	โดยบูรณาการให้อยูใ่นงานประจำาของกระทรวงสาธารณสุข	
พัฒนาให้มีระบบการสำารวจและการเฝ้าระวังข้อมูลอย่างต่อเนื่องสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ
ดำาเนินงานในระดับประเทศและระดับจังหวัด	และนำาไปใช้วางแผนการจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม	
	 ๓.	จัดทำากรอบการประเมินผลกลไกการดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด
	 	 กรอบการประเมนิผลกลไกการดำาเนนิงานควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ระดบัจงัหวดั	เป็นกรอบแนวทาง
การดำาเนินงานเพื่อจัดการปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 และติดตามผลตามยุทธศาสตร์นโยบาย
แอลกอฮอล์ระดับชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔-๒๕๖๓	 รวมถึงพัฒนาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำาเนินงานควบคุม 
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ร่วมกนั	ผ่านกลไกคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์จังหวัด	ซึง่กรอบการประเมนิผล 
กลไกการดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด	 จะใช้เป็นกรอบการประเมินผลการดำาเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ	

การน�าไปใช้ประโยชน์
	 ๑.	นำาไปใช้เป็นข้อมลูสนบัสนนุการออกมาตรการและการจดัเตรยีมข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	
	 ๒.	เพือ่จัดเตรยีมหลกัฐานเชงิวชิาการในการสนบัสนนุมาตรการควบคมุเครือ่งด่ืม
แอลกอฮอล์อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการด�าเนินงาน
	 ๑.	การได้รับความร่วมมือจากประธานคณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์	รวมทั้งร่วมกำากับติดตามการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง	
	 ๒.	การมีเครือข่ายการดำาเนินงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีเข้มแข็งร่วมกับหน่วยงานภาคราชการ	
อาทิ	 กรมสรรพสามิต	 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 และเครือข่ายดำาเนินงานด้านวิชาการ	 อาทิ	 
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา	 และสำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศท่ีช่วยสนับสนุนข้อมูลวิจัยและ 
องค์ความรู้ทางวชิาการเพือ่เสนอต่อคณะอนกุรรมการพจิารณาด้านวชิาการในการควบคมุป้องกนัและลด	ละ	เลิก	
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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 ๓. ด้านวิชาการ

	 	 ๓.๒		การสำารวจความคดิเหน็ของประชาชนต่อพระราชบญัญติัควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 จากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	เพื่อลดอัตราการบริโภค

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของประชาชน	สร้างการรบัรูโ้ทษพษิภยัและผลกระทบของเครือ่งแอลกอฮอล์	ตลอดจน 

ช่วยป้องกันเดก็และเยาวชนมใิห้เข้าถงึเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย	 เพือ่ให้การดำาเนนิงานควบคมุเคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอล์ทันต่อสภาพปัญหาและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	 สำานักงานกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ได้ดำาเนนิการร่างอนบุญัญติัใหม่ท่ีออกตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	 

จงึจำาเป็นต้องมกีารสำารวจความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบักฎหมายและการปฏบิตัติามกฎหมายทีไ่ด้บงัคบั

ใช้ในปัจจุบัน	 รวมทั้งร่างอนุบัญญัติที่จะออกเป็นกฎหมายใช้ต่อไปว่ามีความเห็นด้วยหรือไม่	 อย่างไร	 

ซึ่งอนุบัญญัติดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป	 ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย	 และ 

ภาพลักษณ์ของสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	การด�าเนินงาน

	 ดำาเนนิการสำารวจความคิดเหน็ของประชาชนต่อพระราชบญัญติัควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	

กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง	๑๕	 -	๖๐	ปี	 จำานวน	๓,๔๐๓	คน	 ในจังหวัดตัวแทนเขตบริการสุขภาพ	๑	 -	๑๓	 

รวมทัง้สิน้	๑๓	จงัหวดั	ได้แก่	เชยีงใหม่	พษิณโุลก	นครสวรรค์	นนทบรุ	ีราชบรุ	ีชลบรุ	ีขอนแก่น	อดุรธาน	ีนครราชสมีา	

อุบลราชธานี	นครศรีธรรมราช	สงขลา	และกรุงเทพมหานคร	

สรุปผลการส�ารวจ	

	 ๑.	พฤติกรรมการดื่มฯ	พบประชาชนร้อยละ	๘๑.๖๓	เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	(ร้อยละ	๘๑.๖๓)	อายุ

เริ่มดื่มน้อยที่สุด	คือ	๑๐	ปี	ส่วนใหญ่เริ่มดื่มอายุระหว่าง	๑๕	-	๑๙	ปี	สาเหตุที่เริ่มดื่ม	คือ	อยากลอง	ทำาตามอย่าง

เพื่อน/เพื่อนชวนดื่ม	และเพื่อเข้าสังคม/การสังสรรค์ตามลำาดับ	นิยมดื่มเบียร์มากที่สุด	รองลงมาเป็น	สุราสี/สุรา

แดง	และไวน์คูลเลอร์/สุราผสมผลไม้/เหล้าปั่น	ตามลำาดับ	ส่วนใหญ่ซื้อไปดื่มที่บ้านมากกว่าดื่มในร้าน	

	 ๒.	ผู้ที่ดื่มฯ	 ส่วนใหญ่ไม่คิดอยากเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 กลุ่มตัวอย่างท่ีด่ืมสุรา	 ร้อยละ	 ๒๐.๙๓	 

เคยพยายามเลิกดื่มและส่วนใหญ่ใช้วิธีเลิกดื่มด้วยตนเองมากที่สุด	 (ร้อยละ	 ๙๗.๘๘)	 สาเหตุที่เลิกด่ืม	 เพื่อดูแล

สุขภาพ	และพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้จักสถานที่บำาบัดรักษาผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา

	 ๓.	ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากท่ีสุด	 คือ	 เร่ืองอุบัติเหตุ	 

รองลงมา	คือ	การทะเลาะวิวาท	และความรุนแรงในครอบครัว	ตามลำาดับ	

	 ๔.	ความคดิเห็นต่อรปูภาพโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	กลุม่ตวัอย่างคดิว่ารปูภาพโฆษณาในแบบสำารวจฯ	

เป็นรูปภาพโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	แม้ว่าบางภาพจะเป็นรูปภาพโฆษณาเครื่องดื่มหรือนำ้าโซดาก็ตาม	 โดย

สิ่งที่ทำาให้คิดว่ารูปภาพโฆษณาเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 คือ	 รูปภาพคน/สัตว์มากที่สุด	 รองลงมาคือ	 ตัวอักษร	

ตามลำาดับ

	 ๕.	การเสนอมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอนาคต	ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการห้ามบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง	 ห้ามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือลักษณะขายผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส	์
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(อินเตอร์เน็ต)	ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้ยานพาหนะหรือล้อเลื่อน	และห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดยวธิกีารหรอืลกัษณะนำาเสนอขายต่อผูบ้รโิภคโดยตรง	รวมทัง้การห้ามขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล

ปีใหม่และสงกรานต์	(มากกว่าร้อยละ	๖๐)	

	 ๖.	กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ด้วยกบัการแสดงข้อความคำาเตอืนถงึโทษและพษิภยัของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

บนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	(ภาชนะบรรจุ	หรือ	หีบห่อบรรจุ)	และเห็นด้วยว่าการแสดงรูปภาพคำาเตือน

ดังกล่าว	 ไม่มีผลทำาให้จดจำาตราสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้หรือสับสนจนซ้ือผิดย่ีห้อ	ส่วนการรับรู้เกี่ยวกับ

ฉลากของเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์	กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ด้วยกบัการห้ามแสดงข้อความบนฉลากและบรรจุภณัฑ์

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่กำาหนดไว้ในอนุบัญญัติดังกล่าวในระดับมากที่สุด	

	 ๗.	การพบเห็นการกระทำาอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 กลุ่มตัวอย่างยังคง

พบเหน็ผู้ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในสถานขีนส่ง	ในสถานรีถไฟหรอืในขบวนรถทีอ่ยูบ่นทางรถไฟ	ในสถานบีรกิาร

นำ้ามันเชื้อเพลิง	บนรถหรือขณะที่รถอยู่บนทาง	เป็นบางครั้งหรือนานๆ	ครั้ง	พบเห็นการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในเวลาห้ามขายตามกฎหมายและพบเห็นการขายสุราให้กับเด็กและเยาวชนอายุตำ่ากว่า	๒๐	ปี	เป็นบางครั้ง	

	 ๘.	การพบเห็นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางอินเตอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์	 (เช่น	 เฟสบุ๊ค	 ไลน์	 

อินสตราแกรม	ทวิตเตอร์	 เป็นต้น)	 พบว่า	 ในรอบ	๓๐	 วันท่ีผ่านมา	 กลุ่มตัวอย่างเคยพบเห็นโฆษณาเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ทางอินเตอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์	 ร้อยละ	๔๙.๑๑	 และเคยพบเห็นการส่งเสริมการขายเคร่ือง

ดื่มแอลกอฮอล์หรือสื่อสังคมออนไลน์	ร้อยละ	๔๕.๐๒	และ	๑	ใน	๕	คนเคยได้รับแจกสิ่งของที่มีตราสัญลักษณ์

หรือ	โลโก้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ	๑๒	เดือนที่ผ่านมา	

	 ๙.	ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากท่ีสุด	 คือ	 เร่ืองอุบัติเหตุ	 

รองลงมา	คือ	การทะเลาะวิวาท	และความรุนแรงในครอบครัว	ตามลำาดับ	

การน�าไปใช้ประโยชน์

	 ๑.	ใช้ข้อมลูจากการสำารวจสนบัสนนุการจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	

	 ๒.	ใช้ข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน	และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

	 ๓.	รบัทราบความคดิเหน็ของประชาชนต่อมาตรการต่างๆ	ทีจ่ะนำามาใช้ในการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

ในอนาคต	และความคิดเห็นต่อการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 การได้รบัความร่วมมอืจากผูอ้ำานวยการ	และบคุลากรทีเ่ป็นตัวแทนจากทกุกลุ่มงาน	สนบัสนนุข้อมลูวชิาการ

และความรู้เชิงกฎหมาย	รวมทั้งร่วมกันพิจารณาแบบสอบถามให้ตรงกับความต้องการใช้ประโยชน์มากที่สุด

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

	 ๑.	บคุลากรในสำานกังานฯ	ขาดความเชีย่วชาญในด้านนเิทศศาสตร์	และควรจดัเตรยีมคัดเลอืกรูปภาพหรือ 

คลังภาพที่จะมีประโยชน์ในการนำาไปใช้ในการปฏิบัติงาน	

	 ๒.	ควรมผีูเ้ช่ียวชาญทางด้านนเิทศศาสตร์	เป็นทีป่รึกษาในการออกแบบสำารวจฯ	ให้มคีวามทนัต่อสภาพการณ์ 

ปัจจุบันและเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
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 ๓. ด้านวิชาการ

	 	 ๓.๓		การจัดการความรู้ของหน่วยงาน

 

	 การจัดการความรู้	หรือ	KM	(Knowledge	Management)	คือ	การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร

ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ	ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้

และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้	้รวมทัง้นำาไปเป็นแนวทางการปฏบิติังานได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	ดังนัน้สำานกังานฯ	

มีการดำาเนินงานเพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน	สร้างความรู้	ความเข้าใจ	สร้างความ

เชื่อมั่นในการปฏิบัตงิาน	สามารถนำาองค์ความรู	้แนวทางต่างๆ	ไปปรบัใช้ในการพฒันางาน	พฒันาตนเอง	ส่งผลถงึ

การพฒันาองค์กร	ต่อไป

การด�าเนินงาน	

	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ถอดความรู้จากผู้รู้	และการถอดบทเรียน	จำานวน	๖	เรื่อง

เรื่องที่	๑	ถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบการด�าเนิน

งานเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับ

พื้นที่	(ต�าบล)	๑๒	ชุมชน	

	 ๑)	 บริษัท	เบทาโกร	จำากัด	จ.	ลพบุรี

	 ๒)	 โรงเรียนมาบอมฤตวิทยา	

	 ๓)	 ชุมชนวัดโพธิ์เรียง	เขตบางกอกน้อย	กทม.	

	 ๔)	 บ้านหนองไม้แก่น	จ.ชัยนาท	

	 ๕)	 ตำาบลเสียว	จ.ศรีสะเกษ	

		 ๖)	 ตำาบลสมุด	จ.สุรินทร์

	 ๗)	 เทศกาลอาหาร	จ.สงขลา	

	 ๘)	 สงกรานต์ไทยทรงดำา	ภาคตะวันตก	

	 ๙)	 สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว	จ.ขอนแก่น	

	๑๐)	 สงกรานต์ถนนข้าวทิพย์	จ.จันทบุรี	

	๑๑)	 เทศกาลแข่งเรือ	จ.น่าน	

	๑๒)	 เทศกาลบั้งไฟเอราวัณ	จ.เลย

 	 นำาข้อมลูการศกึษาเข้าสูก่ระบวนการเรยีบเรยีง 

และจัดเป็นต้นแบบ	 “แนวทางการดำาเนินงาน 

เพื่อควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในระดับพ้ืนที่	

(Tree	 Model)”	 เป็นบทเรียนในระดับพื้นที	่ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนสามารถจัดการปัญหา

จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามบริบท

ของชุมชน	 และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน	สามารถนำาแนวทางฯ	

ไปดำาเนินการได ้ในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหา	 มี

สถานการณ์ใกล ้ เคียงกัน	 หรือมีบริบทของ

ประชากรที่คล้ายคลึงกัน	 และสร้างแรงบันดาลใจ

ให้ผู้ดำาเนินงานในพื้นที่

40 รายงานประจำาปี ๒๕๖๐ สำานกังานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์



เรื่องท่ี	 ๒	 ถอดบทเรียนโครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพเจ้าหน้าที่	(บูรณาการจังหวัด)

	 รุ่นที่	 ๑	ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่	 ๑๐	 -	 ๑๓	

มกราคม	 ๒๕๖๐	 ณ	 โรงแรมแกรนด์	 แปซิฟิก	

ซอฟเฟอริน	 รีสอร์ทแอนด์สปา	 อำาเภอชะอำา	 

จงัหวัดเพชรบรุ	ีโดยวธิกีาร	AAR	แบ่งการถอดบทเรยีน 

เป ็น	 ๓	 ขั้นตอนหลัก	 ได ้แก่	 ขั้นเตรียมการ	 

ขั้นดำาเนินการ	และขั้นสรุป	

	 ถอดบทเรียน	 ได้แก่	 (๑)	 สิ่งที่ทำาได้ดี	 /

เทคนิคหรือเคล็ดลับ	 จุดแข็ง/เหตุหรือปัจจัย	 

(๒)	 ปัญหาอุปสรรค/สิ่งที่ต้องปรับปรุง	 จุดอ่อน/

เหตุหรือปัจจัย	(๓)	แนวทางแก้ไข	/ข้อเสนอแนะ	

โดยถอดบทเรยีนจากบุคลากรท่ีจดัโครงการอบรม

ดังกล่าวซึ่งรับผิดชอบหน้าที่ต่างกันออกไป

	 การถอดบทเรียนทำาให้ทราบปัญหา	 สิ่งที่

ทำาได้ดี	สิ่งที่ต้องปรับปรุงในการดำาเนินงานแต่ละ

ขั้นตอนจากบุคลากรที่จัดโครงการอบรมฯ	ทั้งใน

ขั้นตอนการเตรียมการ	 ขั้นการดำาเนินงาน	 และ

การสรุปผล	 ในงานทุกด้านที่ต้องดำาเนินการจัด

อบรมทราบปัญหา	อปุสรรค	ข้อควรระวงั	แนวทาง

การแก้ไข	เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนนิงานในครัง้

ต่อไป	 และการสอนงาน	 ซึ่งจะทำาให้การจัด

โครงการอบรมฯ	 ของสำานักงานคณะกรรมการ

ควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ดำาเนนิการได้ดียิง่ขึน้

เรือ่งที	่๓	การประสานงานกับทางราชกิจจานเุบกษา

	 ถอดความรู้จากนายสุขุมพันธุ์	ธรรมโสภณ	 

นักจัดการงานท่ัวไป	 ผู ้รู ้และผู ้มีประสบการณ ์

การประสานงานกับราชกิจจานุเบกษา

	 ทราบความสำาคัญของราชกิจจานุเบกษา	 

ข้ันตอนการติดต่อประสานงานการเตรียมความ

พร้อม	 เตรียมเอกสาร	 และเทคนิคจากผู้รู้เป็น

ประโยชน ์ต ่อการดำาเนินการลงกฎหมายที่

เ กี่ยวข ้อง	 เช ่น	 อนุบัญญัติใหม ่ในประกาศ 

ราชกิจจานุเบกษาโดยถูกต้องและรวดเร็ว

เรื่องที่	๔	การจัดการเรื่องการเงินในองค์กร

(งบประมาณและงบ	สสส.)

	 ถอดความรู ้จากนายจิรวัฒน์	 สังข ์คง	 

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	 ผู ้รู ้และมี

ประสบการณ์ด้านการเงินตามระเบียบการเบิก

จ่ายงบประมาณและ	งบ	สสส.

	 ทราบหลักเกณฑ์การเงินตามระเบียบการ

เบิกจ่าย	 เทคนิคในการเพิ่มความถูกต้องแม่นยำา	

และป้องกันความผิดพลาดในการทำางาน	และสิ่ง

สำาคัญท่ีต้องคำานึงถึงทุกคร้ังท่ีต้องดำาเนินงาน

ดำาเนินงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ	 ซึ่งจะ

เพ่ิมความรอบคอบ	 ถูกต้อง	 แม่นยำา	 และความ

รวดเร็วในการทำางานมากยิ่งขึ้น
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เรื่องที่	๕	การพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย	

ถอดความรู ้จากนายสันปกรณ์	 ยันตระพันธ	์ 

นักวิชาการสาธารณสุข	 ผู้รู้และมีประสบการณ์

การประสานงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

งานประจำาสู่งานวิจัย	

	 บุคลากรทราบถงึวธิกีาร	เทคนคิการดำาเนิน

งานและการประสานงานเพ่ือจัดประชุม	 ติดตาม

งานประจำาเพ่ือให้สู่งานสำาเร็จ	 ทราบปัญหาท่ีพบ

บ่อยจากการประสานงานรวมถึงแนวทางการ 

แก้ปัญหาต่างๆ	 พัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง	

และมีความรู้เกี่ยวกับการทำางานวิจัย

เรือ่งที	่๖	ถอดบทเรยีนทบทวนหลงัการปฏบิตังิาน		

(After	Action	Review	:	AAR)	ประชุมขบัเคลือ่น

แผนปฏิบั ติการตามยุทธศาสตร ์นโยบาย

แอลกอฮอล์ระดับชาติลงสู่ระดับจังหวัด	

	 ถอดบทเรียนทบทวนหลังการปฏิบัติงาน	

(After	Action	Review	 :	AAR)	ประชุมขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร ์นโยบาย

แอลกอฮอล์ระดบัชาตลิงสูร่ะดบัจังหวดั	จากการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำาและขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร ์นโยบาย

แอลกอฮอล์ระดับชาติ	 พ.ศ.๒๕๖๐	 -	 ๒๕๖๓	

ระดับจังหวัด	ดำาเนินงานในพื้นที่	๔	ภาค	จำานวน	

๕๐	จังหวัด	

	 จากการดำาเนินงานที่ผ่านมา	 ได้รับทราบ

ความคิดเห็น	 และข้อเสนอแนะของผู้ร่วมดำาเนิน

การนำาไปปรับปรุงกระบวนการจัดประชุม	

วางแผนการประสานงานกบัผูเ้กีย่วข้องในจดุทีย่งั

มข้ีอบกพร่อง เข้าใจสถานการณ์ปัญหาการดำาเนนิ

งานของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่มากขึ้นและร่วม

กันจัดทำาเมนูแผนงาน/โครงการ	 ที่มีกิจกรรม

สำาคัญ	 สำาหรับใช ้เป ็นแนวทาง	 (ทางเลือก)	 

ในการนำาไปจัดทำาแผนปฏิบัติการการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดต่อไปได้

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 ผู้รู้และผู้มีประสบการณ์ทำางานเต็มใจถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์	 ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม

โครงการในการพัฒนาการทำางาน

ปัญหา/อุปสรรค

	 ๑.	เวลาในการจัดกิจกรรมการถ่ายความรู้และถอดบทเรียนแต่ละครั้งน้อยเกินไป	 ไม่สอดคล้องกับความรู้

และประสบการณ์ที่มีมากมายของผู้รู้

	 ๒.	ผู้ดำาเนินการถอดความรู้ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการถอดความรู้เท่าที่ควร

แนวทางการแก้ไข

	 ๑.	จัดเวลาการดำาเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหาความรู้ในแต่ละเรื่อง

	 ๒.	ผู้ดำาเนินการถอดความรู้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้	 การถอดความรู้	 เพิ่มเติมอย่าง 

สมำ่าเสมอ

42 รายงานประจำาปี ๒๕๖๐ สำานกังานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์



 ๓. ด้านวิชาการ

	 	 ๓.๔		การพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย	:	Routine	to	Research

	 การพัฒนางานประจำาสู่การวิจัย	(Routine	to	research)	เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	ในการ
สงัเคราะห์ปัญหาทีเ่กดิขึน้จากงานประจำาทีป่ฏิบติัอยูแ่ละพัฒนาต่อยอดเป็นงานวจัิย	เพ่ือนำาผลทีไ่ด้มาปรับปรุง
และพฒันางานให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	โดยมี	๔	ส่วนหลักทีส่ำาคญั			คอื	๑.คำาถามต้องมาจากปัญหาทีเ่กดิขึน้		 
๒.คนทำาวจัิยต้องเป็นคนท่ีกำาลงัเผชญิปัญหา		๓.ผลลพัธ์ทีไ่ด้คอืปัญหาได้รบัการแก้ไขและเกดิการบรกิารทีดี่ขึน้	 
และ	๔.สามารถนำาผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริง	ที่ผ่านมา	การพัฒนางานประจำาให้เกิดเป็นงานวิจัยไม่ได้
เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในหน่วยงานและองค์การต่างๆ	เนื่องจากบุคลากรคิดว่างานวิจัยเป็นงานที่ต้องทำาโดย
นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูง	 รวมทั้งระเบียบวิธีการวิจัยเป็นสิ่งที่ยุ ่งยากซับซ้อน	เกิดความกังวล 
ไม่กล้าที่จะแก้ปัญหาต่างๆเพือ่ให้เกดิคณุภาพด้วยการทำาวจิยั	ทำาให้การดำาเนนิการเพือ่แก้ปัญหาในงานประจำา 
ไม่ได้นำามาพฒันาต่อยอดไปเป็นงานวิจัย	ขาดโอกาสการพัฒนาคุณภาพงานด้วย	Evidence	base	ขาดโอกาส 
ในการพฒันาทกัษะและความเชีย่วชาญในการวจัิยและการนำาผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในวงกว้าง	การพัฒนา
งานประจำาสู่งานวิจัย	 จะทำาให้บุคลากรสามารถวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากงานที่ตนเองปฏิบัติเป็นประจำา
ต่อยอดเป็นงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพนำาไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการที่ต้องการได้

การด�าเนินงาน
 ระยะท่ี	๑	วนัที	่๑๐	–	๑๒	ตลุาคม	๒๕๕๙	ณ	ห้องประชมุประเมนิจนัทวมิล	อาคาร	๑	ชัน้	๑	กรมควบคมุโรค	 
กระทรวงสาธารณสขุ	ในหวัข้อความหมาย	ปรชัญา	ประเภท	ขัน้ตอนของการวิจัย	การกำาหนดขอบเขตและตัวแปร	
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	การเขียนโครงร่างการวิจัย
	 ระยะที่	๒	ระหว่างวันที่	๒๒	-	๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมแกรนด์	ไชน่า	กรุงเทพมหานคร	ในหัวข้อ
การสร้างเครือ่งมอืการวจิยั	การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืการวจิยั	การเกบ็รวบรวมข้อมลู	สถิตแิละการวเิคราะห์
ข้อมูล
	 ระยะที่	๓	ระหว่างวันที่	๓	–	๕	เมษายน	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมแคนทารี	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ในหัวข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล	การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล	การเขียนสรุปผลการวิจัย	การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัย	การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลการด�าเนินงาน

		 ผลงานที่ได้จากโครงการนี้	มีทั้งหมด	๑๒	เรื่อง	ดังนี้
	 ๑.	ความพงึพอใจต่อการตรวจรบัพสัดขุองบคุลากรสำานกังานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
	 ๒.	การประเมินความพึงพอใจต่อการประชุมวิชาการแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบ 
สถานศึกษาของผู้เข้าร่วมประชุม	๔	ภาค
	 ๓.	การประเมินความพึงพอใจต่อหนังสือคู่มือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในเจ้าหน้าที่
ทางการยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา
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	 ๔.	 การศึกษาเปรียบเทียบคะแนนความรู้และความพึงพอใจต่อการอบรมแนวทางในการดำาเนินคดีของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด	(บูรณาการจังหวัด)	รุ่นที่	๑	
	 ๕.	การศึกษาเปรียบเทียบคะแนนความรู้และความพึงพอใจต่อการอบรมแนวทางในการดำาเนินคดีของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด	(บูรณาการจังหวัด)	รุ่นที่	๒
	 ๖.	 การศึกษาเปรียบเทียบคะแนนความรู้และความพึงพอใจต่อการอบรมแนวทางในการดำาเนินคดีของ
พนักงานเจ้าหน้าที่	(เขียนสำานวนคดี)	รุ่นที่	๑	
	 ๗.	การศึกษาเปรียบเทียบคะแนนความรู้ต่อการอบรมแนวทางในการดำาเนินคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่	
(เขียนสำานวนคดี)	รุ่นที่	๒	
	 ๘.	 การศึกษาเปรียบเทียบคะแนนความรู้และความพึงพอใจต่อการอบรมแนวทางในการดำาเนินคดีของ
ตำารวจ	รุ่นที่	๑		
	 ๙.	 การศึกษาเปรียบเทียบคะแนนความรู้และความพึงพอใจต่อการอบรมแนวทางในการดำาเนินคดีของ
ตำารวจรุ่นที่	๒		
	 ๑๐.	การประเมินผลโครงการพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย	รุ่นที่	๒	ปีงบประมาณ	๒๕๖๐
	 ๑๑.	 ความพึงพอใจที่เข้ารับการอบรมแนวทางการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาของครู
โรงเรียนแกนนำา
	 ๑๒.	การประเมินผลกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำาปี	๒๕๖๐

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 ๑.	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้	ทักษะ	ในระเบียบวิธีวิจัยและการพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย
	 ๒.	ผู้เข้าร่วมการอบรม	สามารถแนะนำาให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับผลงานวิจัยแก่บุคคลอื่นที่สนใจได้
	 ๓.	สำานกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	ได้พฒันาศกัยภาพของบคุลากรเรือ่งการพฒันา
งานประจำาสู่งานวิจัย	(R2R)	และเป็นแนวทางสู่การทำาวิจัยเต็มรูปแบบต่อไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะ

	 ๑.	บุคลากรบางส่วนของสำานักงานฯ	 ไม่มีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องระเบียบวิธีการวิจัย	ทางสำานักงาน
ควรจัดตั้งทีมงานที่สามารถให้คำาแนะนำาและคำาปรึกษาเรื่องการทำาวิจัย	และ	R2R
	 ๒.	ควรกระตุ้นให้บุคลากร	ค้นหาปัญหาและอุปสรรคจากการทำางาน	รวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
หรือวิธีการใหม่ๆ	ถือเป็นการสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนและการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การปรับเปลี่ยนค่านิยมและลดการสนับสนุนในการดื่ม

 ๑. กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
	 	 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 เป็นปัญหาสำาคัญของประเทศ	สร้างภาระด้านสาธารณสุข	สังคม	และ
เศรษฐกิจ	ปัญหาดังกล่าวยังมีต่อเนื่องแม้ว่าจำานวนผู้ดื่มมีแนวโน้มลดลง	แต่ในกลุ่มผู้ที่ดื่มมีแนวโน้มกลายเป็น 
ผูด้ืม่ประจำามากข้ึน	อกีท้ังเกดินกัดืม่หน้าใหม่อย่างต่อเนือ่ง	สำานกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ 
ได้มีมาตรการสร้างกระแสสังคมให้สถาบันครอบครัว	 เยาวชน	 และประชาชนทราบถึงกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์	และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง	รวมถึงโทษ	พิษภยั	ผลกระทบท่ีเกดิจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
เกิดทศันคตทิีด่ใีนการงดดืม่สรุาแก่เยาวชนและประชาชนโดยดำาเนนิการควบคูไ่ปกับการส่งเสริมวฒันธรรมทีดี่งาม 
ในประเพณีทางศาสนา	คาดหวังให้คนไทยลด	ละ	เลิก	การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มากขึ้น	รวมถึงสร้าง 
ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการร่วมดำาเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์	 จากการดำาเนินงานตามโครงสร้างคณะ
อนุกรรมการด้านรณรงค์และการสร้างภาคมีกิีจกรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	ซึง่กำาหนดเป็นวนังดดืม่สรุาแห่งชาต	ิ

การด�าเนินงาน
	 ๑.	ประชุมคณะอนุกรรมการด้านรณรงค์และการสร้างภาคี	จำานวน	๓	ครั้ง	ดังนี้
	 	 ครัง้ท่ี	๑	 ในวนัท่ี	๒๔	มกราคม	๒๕๖๐	เพือ่กำาหนดแนวทางการจดักจิกรรมรณรงค์วนังดด่ืมสรุาแห่งชาต	ิ 
	 	 	 	 	 ประจำาปี	๒๕๖๐
	 	 คร้ังที	่๒	 ในวันที่	 ๑๙	 มิถุนายน	 ๒๕๖๐	 เพ่ือนำาเสนอความก้าวหน้าการเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค ์
	 	 	 	 	 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ	ประจำาปี	๒๕๖๐
	 	 ครั้งที่	๓	 ในวันที่	๒๙	ธันวาคม	๒๕๖๐	เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ	 
	 	 	 	 	 ประจำาปี	 ๒๕๖๐	กำาหนดแนวทางการจดักิจกรรม	 ในปี	 ๒๕๖๑	 และเตรยีมการดำาเนนิงาน 
	 	 	 	 	 ครบรอบ	๑๐	ปี	พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 ๒.	 ขอโอวาท	เน่ืองในวนังดด่ืมสรุาแห่งชาต	ิจากศาสนาพทุธ	ศาสนาอสิลาม	ศาสนาครสิต์	ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	 
และศาสนาซิกข์	
	 ๓.	 ขอคำาขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำาปี	 จากนายกรัฐมนตรี	 โดยพลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 
นายกรัฐมนตรี	ได้มอบคำาขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ	ประจำาปี	๒๕๖๐	ว่า	“ห่างไกลสุรา	ประชาเป็นสุข	ปลอดภัย	 
พาชาติไทยเจริญ”	
	 ๔.	แถลงข่าววันงดดื่มสุราแห่งชาติ	ในวันพุธที่	๒๘	มิถุนายน	๒๕๖๐	ณ	ห้องประชุม	๒	อาคาร	๑	ชั้น	๒	
สำานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ	โดย	ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจำากระทรวงสาธารณสขุ	(นายแพทย์ธวชั	สนุทราจารย์)	 
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เป็นประธานในการแถลงข่าว	พร้อมด้วย	นายแพทย์เจษฎา	โชคดำารงสขุ	อธบิดกีรมควบคมุโรค	และนายสงกรานต์	 
ภาคโชคดี	ผู้อำานวยการสำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า	
	 ๕.	จัดกจิกรรมวนังดดืม่สรุาแห่งชาติ	ประจำาปี	๒๕๖๐	ในวนัที	่๔	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ณ	ศนูย์การค้าเซน็ทรลั	
เฟสติวัล	อีสต์วิลล์	 โดย	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ	 เสด็จพระราชดำาเนิน 
ทรงเปิดงานฯ	 และประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ	 บุคคลและองค์กรที่ดำาเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 เพ่ือเป็นขวัญและกำาลังใจให้แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี	 จำานวน	 ๓๙	 ราย	
กิจกรรมภายในงาน	ได้แก่	การจดันทิรรศการจากหน่วยงานต่างๆ	เช่น	สำานกังานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า	สำานกังาน
เครือข่ายลดอุบัติเหตุ	ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา	สถาบันบำาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา	และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	รวมถึง	การแสดงของเยาวชนแกนนำา
จากภาคีเครือข่าย

ผลการด�าเนินงาน

	 ๑.	จากการสำารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ	 ประจำาปี	 ๒๕๖๐	 พบว่า	 
ร้อยละ	๙๖.๔	รบัรูเ้กีย่วกับกฎหมายตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	ร้อยละ	๘๔.๖	
ทราบเกี่ยวกับโทษ	พิษ	ภัย	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ร้อยละ	๘๗.๒	เห็นด้วยกับ
การรณรงค์	อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ลดการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	และร้อยละ	๘๓	ทราบถงึกฎหมายควบคมุเครือ่งดืม่ 
แอลกอฮอล์	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	
	 ๒.	จำานวนลงนามผู้ปฏิญาณตนงดดื่มสุรา	 ประจำาปี	 ๒๕๖๐	 ข้อมูล	 ณ	 วันที่	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๖๐	 
มีผู้ลงนาม	๑๒๓,๒๕๕	ราย
	 ๓.	จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดงานเทศกาลปลอดเหล้า	 จำานวน	๕	 ครั้ง	 ผลการสำารวจความพึงพอใจของ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	พบว่า	ร้อยละ	๙๖.๑๘	มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม	ร้อยละ	๙๕.๐๒	มีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์

การน�าไปใช้ประโยชน์

	 ๑.	สร้างกระแสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 โทษ	 พิษ	 ภัย	 และ 
ผลกระทบทีเ่กิดจากการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	รวมถงึพฤตกิรรมเสีย่งทางสขุภาพอ่ืนๆ	นำาไปสู่การลด	ละ	เลิก 
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
	 ๒.	ประชาชนและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติท่ีดีในการงดด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยเฉพาะการใช้
ช่วงวันเข้าพรรษาเป็นการเริ่มต้นของกิจกรรม	ลด	ละ	เลิก	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 ๑.	 ได้รบัความร่วมมอืและสนับสนนุจากหน่วยงาน	และภาคเีครอืข่ายทกุภาคส่วน	ทีร่่วมดำาเนนิงานในด้านต่างๆ
	 ๒.	หน่วยงานภาคเีครอืข่ายทีเ่ก่ียวข้อง	ให้ความสำาคญักบัคำาขวญัวนังดด่ืมสุราแห่งชาติ	และโอวาทจากผูน้ำา	
๕	ศาสนา	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ	และเผยแพร่สู่สาธารณะ	ส่งผลให้มีการรับรู้ได้ในวงกว้าง

ปัญหา/อุปสรรค

	 ขาดการตดิตามประเมนิผลลพัธ์และผลกระทบจากการจดักจิกรรมอย่างเป็นระบบ

แนวทางการแก้ไข

	 พัฒนาระบบการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบร่วมกับศูนย์วิจัยปัญหาสุราหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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 ๒. รณรงค์ในช่วงเทศกาล ได้แก่ ปีใหม่ สงกรานต์ ท�าความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทางสมุด 
     ลงนาม บัตรลงนามและทาง www.thaiantialcohol.com การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ

	 สังคมไทยมีวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมาทั้งที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและเทศกาลท้องถิ่น	 จากค่านิยมที่

แสดงออกเพื่อความเคารพ	 นับถือ	 แสดงนำ้าใจต่อกันระหว่างหมู่ญาติมิตรหรือเพื่อนสนิท	 หรือเพื่อสร้าง

บรรยากาศรืน่เรงิ	ยนิด	ีกระแสการบรโิภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ถกูนำามาใช้จนเป็นเร่ืองปกติในกิจกรรมเทศกาล

รื่นเริงต่างๆ	พบอัตราความชุกของผู้ดื่มในทุกกลุ่มวัยเพิ่มขึ้น	อีกทั้งส่งผลให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่อย่างต่อเนื่อง	

สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาลต่างๆ	 (Special	

Event)	เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์	ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรับรู้	รับทราบถึงโทษ	พิษ	ภัย	ผลกระทบ

ที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 รวมไปถึงปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง	 สร้างกระแสการรณรงค์ดำาเนินการ

ควบคู่ไปกับการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงาม	 ซึ่งมีความคาดหวังให้คนไทยลด	 ละ	 เลิก	 การบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ให้มากขึ้น

การด�าเนินงาน

	 ๑.	จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่าย	จำานวน	๕	ครั้ง	 	

	 	 ครั้งที่	๑	ประชุมวิชาการสุราระดับชาติ	วันที่	๒๔	–	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	ณ	ห้องแกรนด์

บอลรูมโรงแรมรามาการ์เด้นส์	กรุงเทพมหานคร

	 	 ครั้งที่	๒	จัดนิทรรศการรณรงค์และประชาสัมพันธ์สุขภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ	

วันที่	๒๖	-	๒๗	ธันวาคม	๒๕๕๙	ณ	กรมควบคุมโรค

	 	 ครั้งที่	๓	รณรงค์และประชาสัมพันธ์	เทศกาลวันขึ้นปีใหม่	วันที่	๓๐	–	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๙	ณ	เทศบาล

เมืองการุ้ง	อำาเภอบ้านไร่	จังหวัดอุทัยธานี

	 	 ครั้งที่	๔	รณรงค์และประชาสัมพันธ์	 เทศกาลวันขึ้นปีใหม่	วันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๙	–	๒	มกราคม	

๒๕๖๐	ณ	เทศบาลเมืองตาก	จังหวัดตาก

	 	 ครั้งที่	๕	รณรงค์และประชาสัมพันธ์	เทศกาลวันสงกรานต์	วันที่	๑๘	เมษายน	๒๕๖๐	ณ	เทศบาลตำาบล

บ้านไร่	จังหวัดอุทัยธานี

ผลการด�าเนินงาน

	 ๑.	ผลการสำารวจความพึงพอใจต่อการจัด

กิจกรรม	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙๖.๑๘	 และมีความ 

พึงพอใจต่อรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์	 คิดเป็น 

ร้อยละ	๙๕.๐๒	

ความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์

ความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม

96.18%
95.02%
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การน�าไปใช้ประโยชน์

	 ๑.	ประชาชนท่ัวไปและกลุ่มเป้าหมายรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล	์

โทษ	พิษ	ภัย	และผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอื่นๆ	

นำาไปสู่การลด	ละ	เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 ๒.	ประชาชนและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีในการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 ๑.	ความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงาน	และการร่วมดำาเนินงานของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน		

	 ๒.	ผูน้ำาระดบันโยบายให้ความสำาคญักบัปัญหาเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์	ทำาให้การเกดิความเชือ่มโยงถ่ายทอด

นโยบายสู่การปฏิบัติงานโดยเฉพาะรูปแบบการรณรงค์เพื่อลด	 ละ	 เลิก	 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาล	

ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงบวกแรงต่อต้านมีน้อยทำาใหเ้ผยแพร่สู่สาธารณะ	ส่งผลให้มีการรับรู้ได้ในวงกว้าง

ปัญหา/อุปสรรค

	 ๑.	เป้าหมายพื้นที่ร่วมดำาเนินการรวมถึงเทศกาลมีหลากหลายในแต่ละพ้ืนที่แต่บุคลากรของสำานักงานมี

จำานวนจำากัด	

	 ๒.	การสื่อสารเพื่อประสานงานกิจกรรมต่างๆ	บางกิจกรรม	มีความกระชั้นชิด	มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

กิจกรรม	กำาหนดการเดินทาง	จำานวนเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงานรวมถึงงบประมาณในกิจกรรม

แนวทางการแก้ไข

	 ๑.	วางแผนเพื่อกำาหนดพื้นที่และปฏิทินการปฏิบัติงานในช่วงต้นของการดำาเนินงาน

	 ๒.	เพิ่มช่องทางการสื่อสารในหลายรูปแบบทั้งในรูปแบบราชการ	 สื่อสารทางอิเล็กโทรนิคและทางสังคม 

โซเชียล
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 ๓. จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 สำานักงานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล	์ผลติและเผยแพรป่ระชาสมัพนัธส์ือ่ดา้นกฎหมาย	

และผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ได้แก่	หนังสือพระราชบัญญัติ		สติ๊กเกอร์		แผ่นพับ	หนังสือสำาหรับ

เยาวชน	เรื่อง	รู้ทันเรื่องเหล้า	มาจับเข่าคุยกับครอบครัว	โปสเตอร์	และ	แผ่นปลิว	มาตรา	๓๒

กฎหมายสุรา	=	

ยาสามัญประจำาบ้าน

หนังสือ

รู้ทันเรื่องเหล้า

มาจับเข่าคุยกับครอบครัว

สติ๊กเกอร์
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โปสเตอร์

แผ่นปลิว
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การลดอันตรายจากการบริโภค 

 ๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ข้อแนะน�าส�าหรับผู้ไม่สมควรด่ืมสรุา ร่วมกับราชวทิยาลัย  
  และสมาคมวิชาชีพแพทย์ ๑๙ องค์กร ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ 
  สร้างเสริมสุขภาพ

	 เพื่อให้คำาแนะนำาแก่ประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มที่มีความเปราะบางที่ไม่ควรบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	 โดยรวบรวม	 สรุปวิเคราะห์จากหลักฐานทางวิชาการทั้งในประเทศและทั่วโลกในการเกิดโรค 

ไม่ติดต่อเรื้อรัง	 อุบัติเหตุ	 อันตรายต่างๆ	 ท้ังทางกายและจิตใจ	 การทำาร้ายร่างกายและการเกิดความรุนแรง

ต่างๆ	ปรากฏชัดเจนว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมไม่ว่าในรูปแบบใด	(เบียร์	สุรา	เหล้า	ไวน์	

ฯลฯ)	เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำาให้เกิดภาวะและโรคดังกล่าว	ได้มีความร่วมมือกับราชวิทยาลัย	และสมาคมวิชาชีพ

แพทย์	๑๙	องค์กร	ศนูย์วจัิยปัญหาสรุา	สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	จดัทำาชดุข้อแนะนำา

สำาหรับผู้ไม่สมควรดื่มสุรา	
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การด�าเนินงาน

	 ๑.	ยกร่างชดุข้อแนะนำาสำาหรบับคุคลทีไ่ม่ควรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	โดยศนูย์วจิยัปัญหาสุรา	สำานกังาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	

	 ๒.	กระทรวงสาธารณสุข	 ร่วมกับศูนย์วิจัยปัญหาสุรา	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	

ราชวิทยาลัยและสมาคมวิชาชีพแพทย์	 ๑๙	 องค์กร	 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้	 ๑)	 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง

ประเทศไทย	๒)	ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย	๓)	ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	

๔)	ราชวทิยาลยัพยาธแิพทย์แห่งประเทศไทย	๕)	ราชวทิยาลยัแพทย์ออร์โธปิดกิส์แห่งประเทศไทย	๖)	ราชวทิยาลยั

รังสีแพทย์แห่งประเทศไทย	๗)	ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย	๘)	ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว

แห่งประเทศไทย	๙)	ราชวทิยาลยัเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย	๑๐)	ราชวทิยาลัยศลัยแพทย์แห่งประเทศไทย	

๑๑)	 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย	 ๑๒)	 ราชวิทยาลัยโสต	 ศอ	 นาสิกแห่งประเทศไทย	 

๑๓)	 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย	 ๑๔)	 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ	์ 

๑๕)	สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย	๑๖)	สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย	๑๗)	สมาคมแพทย์โรคหัวใจ 

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 ๑๘)	 สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย	 ๑๙)	 สมาคมเวชศาสตร์ป้องกัน 

แห่งประเทศไทย	ได้ร่วมกนัออกคำาแนะนำาเตือนให้ประชาชนกลุม่เสีย่งและประชาชนทัว่ไปไม่ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	

	 ๓.	เสนอคณะกรรมการนโยบายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์แห่งชาต	ิโดยมรีองนายกรฐัมนตร	ี(พลเรอืเอก	ณรงค์	

พิพัฒนาศัย)	ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่	๑๗	มีนาคม	๒๕๖๐	ณ	ทำาเนียบรัฐบาล

	 ๔.	เสนอปลดักระทรวงสาธารณสขุเพือ่ลงนาม	ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	เรือ่ง	ข้อแนะนำาสำาหรบับคุคล

ที่ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ลงวันที่	๓๐	พฤษภาคม	๒๕๖๐	

ผลการด�าเนินงาน

	 ได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	เรื่อง	ข้อแนะนำาสำาหรับบุคคลที่ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	จำานวน	

๑	ฉบับ	เพื่อใช้เผยแพร่สู่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ	

การน�าไปใช้ประโยชน์

	 ใช้สำาหรับแนะนำาประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป	ที่ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 ๑.	การร่วมมอืกับภาคเีครอืข่ายควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์	ในการปกป้องสขุภาพอนามัยของประชาชน

จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 ๒.	การได้รบัความร่วมมอืจากราชวทิยาลยัแพทย์	สมาคมวชิาชพี	และองค์กรต่างๆ	ทีใ่ห้การสนบัสนนุและ

ให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำาคำาแนะนำาสำาหรับบุคคลที่ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	
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 ๒. ประชุมเครือข่ายภายในกระทรวงสาธารณสขุ เพือ่แสวงหาความร่วมมือตามบริบทของแต่ละกรม

	 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลเสียหลายด้าน	ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ดื่มเท่านั้น	แต่ยังส่งผลต่อ 

ผูอ้ืน่ท้ังในระดับความรนุแรงเพยีงเลก็น้อย	จนถงึขัน้ทีน่ำามาซ่ึงการสญูเสยีทรพัย์สินและชวีติการควบคมุเครือ่งด่ืม 

แอลกอฮอล์	 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดการเกิดนักด่ืมหน้าใหม่	 ลดโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงของผู้ที่ 

ไม่ดื่ม	 และลดปริมาณการดื่ม	 การดำาเนินงานจำาเป็นต้องใช้มาตรการหลากหลาย	 สำานักงานคณะกรรมการ 

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ใช้มาตรการหลากหลายในการดำาเนินการ	 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน 

เครือข่ายภายในกระทรวงสาธารณสุข	 ในการสนับสนุนการดำาเนินงานได้ประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายในกระทรวงสาธารณสุข	

ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ“๙	หน่วยงานร่วมใจ	ต้านภัยแอลกอฮอล์”

ผลการด�าเนินงาน

	 ๑.	หน่วยงานเครอืข่ายภายในกระทรวงสาธารณสุขร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื“๙	หน่วยงาน

ร่วมใจ	ต้านภัยแอลกอฮอล์”ตามแนวปฏบิตัใินการดำาเนนิงานเพ่ือสนบัสนนุการป้องกนั	ควบคมุโรค	และภยัสุขภาพ

จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	เมื่อวันที่	๑	มีนาคม	๒๕๖๐	ดังรายนามต่อไปนี้
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	 ๒.	ประชุมติดตามการดำาเนินงานตามบันทึกข ้อตกลงความร ่วมมือของภาคีเครือข ่ายภายใน	 

กระทรวงสาธารณสขุ	เมือ่วันที	่๓๐	สงิหาคม	๒๕๖๐	เพือ่ตดิตามผลการดำาเนนิงาน	ปี	๒๕๖๐	และแผนการดำาเนนิงาน	 

ปี	๒๕๖๑	ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	“๙	หน่วยงานร่วมใจ	ต้านภัยแอลกอฮอล์”

การน�าไปใช้ประโยชน์

	 ๑.	หน่วยงานเครือข่ายภายในกระทรวงสาธารณสุขร่วมสนับสนุนการดำาเนินงาน	 และเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์กฎหมายตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	แก่เจ้าหน้าทีแ่ละบคุลากร

ในสังกัด

	 ๒.	หน่วยงานเครือข่ายภายในกระทรวงสาธารณสุข	 ดำาเนินงานเพ่ือสนับสนุนการควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในระดับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยความส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายภายในกระทรวงสาธารณสุข	ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัต ิ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	และดำาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ปัญหา/อุปสรรค		 	

	 ขาดผู้รับผดิชอบหลกัในการประสานงานเนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลงโครงสร้างในการปฏบิติัราชการทำาให้

การประสานงานยังไม่ต่อเนื่อง

แนวทางการแก้ไข

	 ประสานขอความร่วมมือให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมติดตามการดำาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ

ภาคีเครือข่ายภายในกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบหลักต่อไป
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	 ๓. จดัประชมุคณะอนกุรรมการพจิารณาด้านการบ�าบัดฟ้ืนฟสูภาพผู้ตดิเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
  เพื่อพัฒนาแนวทางการคัดกรอง บ�าบัดรักษาผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา

	 เพื่อสนับสนุน	ส่งเสริมการดำาเนินงานด้านบำาบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ตลอดจน

การเสนอมาตรการในการบำาบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 และ	 จัดทำาร่างหลักเกณฑ์	

วิธีการ	และเงื่อนไข	ให้ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือญาติ	คณะบุคคล	หรือองค์กรทั้งภาครัฐหรือเอกชนที่มี

วตัถุประสงค์เพือ่การบำาบัดรกัษาหรือฟ้ืนฟสูภาพผูต้ดิเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในการขอรบัการสนบัสนนุเพ่ือการ

บำาบดัรกัษาหรอืฟ้ืนฟสูภาพเป็นการลดอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้กบัตวัผู้ดืม่เองรวมถงึจดัระบบบรกิารสขุภาพทีใ่ห้

ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าถึงระบบริการสุขภาพมากขึ้น

ผลการด�าเนินงาน

	 ๑.	ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านการบำาบัดรักษาฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 

ครั้งที่	 ๑/๒๕๖๐	วันที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๖๐	พิจารณาเพิ่มเติมประเด็นข้อกฎหมายแอลกอฮอล์	ที่	 อสม.ควรรู้	 

ในหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านเชี่ยวชาญ	 และการประชุมปรึกษาหารือในการพัฒนาแนวทาง

การพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้มีปัญหาการดื่มสุราสำาหรับสถานพยาบาล	 เพื่อให้สถานบริการสุขภาพใน 

ภาครฐัและเอกชนนำาไปใช้	ความคบืหนา้การจดัทำาฐานข้อมลูดา้นการบำาบดัรกัษาฟืน้ฟผููต้ดิเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

ในระบบ	๔๓	แฟ้ม		ทบทวนกฎหมาย	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ตามมาตรา	๓๓	พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๒.	การจัดทำาข้อมูลด้านการบำาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 และจัดทำา(ร่าง)	

การเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์	ในระบบ	๔๓	แฟ้ม		

	 	 ๒.๑	 การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน	 ข้อมูลด้านสุขภาพ	 การบำาบัดคัดกรอง 

ผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา	ในแฟ้ม	SPECIAL	PP	

	 	 ๒.๒	 การจัดทำาร่าง	 “แนวปฏิบัติการคัดกรองและบำาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผูู้้มีปัญหาการดื่มสุรา”	 

จำานวน		๔	ชุด	

 

	 ชุดที่	๑	 :	 การคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและการให้คำาแนะนำาปรึกษาเบื้องต้น	(การบำาบัดแบบสั้น)

	 ชุดที่	๒	 :	 การดูแลบำาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

	 ชุดที่	๓	 :	 การดูแลเชิงรุกในชุมชน	สำาหรับผู้ติดสุรา	(โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ)

	 ชุดที่	๔	 :	 การดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาการดื่มสุรา	โดยอาสาสมัครสาธารณสุข
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 คณะอนุกรรมการฯ	และผู้บริหาร	ให้ความสำาคัญและสนับสนุน	ในการจัดทำาแนวทาง	หลักเกณฑ์	ในการ

คัดกรองบำาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ	ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ปัญหา/อุปสรรค

	 ๑.	ระยะเวลาในการประชุมกระชั้นชิด	ทำาให้	ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ติดภารกิจ	ไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมได้

	 ๒.	การประชุมไม่สมำ่าเสมอ	ไม่ต่อเนื่อง	ทำาให้ขาดการวางแผนในการทำางาน

	 ๓.	เนื่องจากมีการโยกย้าย	เปลี่ยนงาน	ทำาให้บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

	 ๑.	ควรมีการวางแผนการดำาเนินงานให้เป็นอย่างระบบ

	 ๒.	การแจ้ง	ประสานนัดหมายล่วงหน้ากับ	อาจารย์	(ผู้เชี่ยวชาญ)	หรือผู้ที่

เกี่ยวข้อง	โดยตรง	และมีข้อมูลในการติดต่อ	ประสานงาน	หลากหลายช่องทาง
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่

 ๑. จดัประชุมพฒันาศกัยภาพเครือข่ายบูรณาการจงัหวดัและช้ีแจงแนวทางการด�าเนินงานในและ 
  รอบสถานศึกษา ให้กับครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสังกัด สพฐ. พัฒนาศักยภาพ 
  เครือข่ายบูรณาการจังหวัดในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๒๔ จังหวัด

	 ปัจจุบนัเยาวชนไทยเข้าถึงเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ได้ง่าย	มแีนวโน้มทีจ่ะบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์อย่าง

อันตราย	 ตลอดจนมีความเสี่ยงต่อปัญหาสูงกว่าผู้ใหญ่	 ประเทศไทยกำาหนดอายุข้ันตำ่าในการซ้ือเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ที่	๒๐	ปี	และห้ามผู้ใดให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เยาวชนอายุตำ่ากว่า	๑๘	ปี	ยกเว้น	การบำาบัด

ทางการแพทย์	ห้ามเยาวชนอายุตำ่ากว่า	๑๘	ปี	ซื้อ	ขาย	บริโภคและเข้าไปยังสถานที่ที่จัดไว้สำาหรับการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	และห้ามเยาวชนตำ่ากว่า	๒๐ปีเข้าในสถานบันเทิง	นอกจากนี้ในการควบคุมเครื่องดื่มที่

เป็นที่สนใจของเยาวชนโดยเฉพาะ	 เช่น	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมดื่ม	 นำ้าผลไม้ผสมแอลกอฮอล์	 เหล้าปั่น	

และการควบคมุจุดขายท่ีดงึดดูใจเยาวชน	เช่น	สถานบนัเทิง	ซุม้อาหาร	ร้านอาหารบางประเภท	การกำาหนดพืน้ท่ี 

ห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นท่ี	 และในเง่ือนไขที่มีเยาวชนหนาแน่นและ/หรือเข้าถึงได้ง่าย	 เช่น	 

รอบสถานศึกษา	 หอพัก	 ค่ายเยาวชนในการแสดงดนตรี	 การแข่งขันกีฬา	 ซ่ึงเยาวชนส่วนใหญ่ทำากิจกรรม 

ประจำาวันอยู่ในสถานศึกษา	

	 การสื่อสารปรับทัศนคติเพื่อให้ห่างไกลจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ต้อง 

ผ่านการสื่อสารโดยกลุ่มบุคลากรในสถาบันการศึกษา	อย่างไรก็ตามข้อจำากัดประการสำาคญั	คอืขาดการนำาไป 

ปฏิบตัอิย่างจรงิจงัและการตดิตามประเมนิ	 รวมไปถงึบทลงโทษผูก้ระทำาผดิ	 เพื่อขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าว	 สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 จึงได้จัดทำาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ถ่ายทอดประเด็นข้อกฎหมายตามพระราชบญัญติัควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	พ.ศ.๒๕๕๑	เพือ่ให้สถานศกึษา 

นำาไปใช้ประโยชน์	 ในด้านเรื่องโทษ	 พิษภัย	 เพื่อสอดแทรกในการเรียน	 และเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายในการ 

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสถานศึกษา

ผลการด�าเนินงาน

	 โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุม 

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	และกฎหมายอืน่ท่ีเกีย่วข้อง	รวมถงึโทษ	พษิภัย	มเีครือข่ายครูในการดำาเนนิงาน 

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ทั้ง	๔	ภาค	รวมทั้งหมด	๔๔๒	โรงเรียน	แบ่งเป็นรายภาค	ดังนี้

	 ครั้งที่	๑		 ภาคกลาง	จำานวนที่เข้าร่วม	๑๑๒	โรงเรียน	ผู้เข้าร่วมประชุม	๑๑๒	คน

	 ครั้งที่	๒		 ภาคเหนือ	จำานวนที่เข้าร่วม	๑๒๓	โรงเรียน	ผู้เข้าร่วมประชุม	๑๒๓	คน

	 คร้ังที	่๓		 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	จำานวนทีเ่ข้าร่วม	๑๔๗	โรงเรยีน	ผูเ้ข้าร่วมประชมุ	๑๔๗	คน

	 ครัง้ที	่๔		 ภาคใต้	จำานวนที่เข้าร่วม	๖๐	โรงเรียน	ผู้เข้าร่วมประชุม	๖๐	คน
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การน�าไปใช้ประโยชน์

	 ๑.	ครหูรอืบคุลากรทีเ่ข้ารบัการอบรมมคีวามรู้ตามพระราชบญัญติั

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	

	 ๒.	สามารถนำาไปสู่มาตรการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน 

สถานศึกษาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ๓.	ครหูรอืบคุลากรได้รบัความรูแ้นวปฏบิติัท่ีถูกต้องในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และได้แลกเปลีย่น

เรียนรู้กับเครือข่ายครูจากทั่วประเทศ

	 ๔.	สามารถนำาความรู้ไปถ่ายทอดให้นักเรียนได้

ความส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 ๑.	ร้อยละ	 ๗๐	 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งโทษ	พิษภัย	ผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 ๒.	ร้อยละ	๗๐	ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการจัดประชุม

ปัญหา/อุปสรรค		 	 	

	 ๑.	จำานวนครูที่เข้าประชุมมีจำานวนน้อย	เมื่อเทียบกับจำานวนครูทั้งประเทศ	

	 ๒.	ขาดการติดตามผลการดำาเนินงานของครูที่เข้าอบรมอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง

แนวทางการแก้ไข

	 ๑.	สร้างช่องทางการติดต่อเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของครูในสถานศึกษา

	 ๒.	พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	หรือใช้สื่อสมัยใหม่ช่วยในการเรียนรู้

	 ๓.	จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมพลังการทำางานทุกปี

ร้อยละ	๗๐	ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	
รวมทั้งโทษ	พิษภัย	ผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ร้อยละ	๗๐	ของกลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อการจัดประชุม
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	 ๒. ถอดบทเรยีนและสร้างพืน้ท่ีน�าร่องการใช้มาตรการชุมชนเพือ่ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
  ในพื้นที่ อ�าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

	 จากปัญหาปัจจัยเสี่ยงที่ทำาให้เกิดโรคและภัยสุขภาพประชาชนไทยอันดับ	 ๑	 คือการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	โดยก่อให้เกิดโรค	คิดเป็นร้อยละ	๑๕.๗	ของภาระโรคทั้งหมด	(สำานักงานสถิติแห่งชาติ	๒๕๕๔)	

และจากการสำารวจการรับทราบข้อมูลข่าวสาร	และความรู้ของประชาชนไทย	ของกรมควบคุมโรค	ปี	๒๕๕๖	

พบว่า	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	จงัหวดันครราชสมีา	สรุนิทร์	บรุรีมัย์	เป็นพืน้ทีต้่นแบบทีม่กีารจดัการสขุภาพ

ดีทั้งในเรื่องของอัตราการเกิดโรคและผลกระทบจากภัยสุขภาพท่ีลดลง	 โดยมีการดำาเนินงานที่เข้มแข็งใช้วิธ ี

การมส่ีวนร่วมเพือ่แก้ไขปัญหาภัยสขุภาพทีเ่กดิจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 ได้แก่	 องค์การบริหารส่วนตำาบลสมดุ	 

อำาเภอปราสาท	จงัหวัดสรุนิทร์	จนสามารถลดการกระทำาทีผ่ดิกฎหมาย	(จำาหน่ายให้บคุคลอายตุำา่กว่า	๒๐	ปี)	 

รวมไปถึงขยายผลให้คนในชุมชนสร้างกระบวนการเฝ้าระวังเพ่ือมิให้เยาวชนเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล	์ 

หรือซือ้หาได้ด้วยตนเอง	สำานักงานฯ	จงึดำาเนนิงานถอดบทเรยีนและสนบัสนนุเป็นพืน้ทีน่ำาร่องการใช้มาตรการ

ชุมชนเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ต่อไป	

การด�าเนินงาน	

	 ๑.	จดัเวทปีระชาคมในชมุชนองค์การบรหิารส่วนตำาบลสำาเภาลูน	อำาเภอบวัเชด	จังหวดัสุรินทร์	และ	องค์การ

บริหารส่วนตำาบลดงอีจาน	 อำาเภอโนนสุวรรณ	 จังหวัดบุรีรัมย์	 เพื่อให้ได้ความคิดการจัดการปัญหาการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีส่วนร่วมของชุมชน

	 ๒.	 จัดอภิปรายกลุ่ม	 เพื่อให้ได้ความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาจากทุกมิติ	 การวิเคราะห์ความเป็นมาและ

ความสำาคัญของปัญหาในชมุชนตรงตามวตัถปุระสงค์และสามารถนำาไปดำาเนนิการได้	การจดัการแก้ไขปัญหาและ

อุปสรรค	การแสดงผลลัพธ์ของการดำาเนินการ	ปัจจัยที่ทำาให้กระบวนการประสบผลสำาเร็จตามเป้าประสงค์ที่วาง

ไว้และประโยชน์ท่ีได้จากการดำาเนนิการแก้ปัญหาตามกระบวนการมส่ีวนร่วมของชมุชน	ท้ายทีส่ดุให้สมาชกิตวัแทน

กลุ่มย่อยนำาเสนอผลสรุปของความคิดเห็นในภาพรวมและให้ข้อคิดเห็นและสิ่งที่ชุมชนต้องการการสนับสนุนใน

การจัดทำากระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อวางแผนต่อไป

ผลการด�าเนินงาน

ลักษณะปัญหาในการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่พื้นที่ค้นพบ

กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน

ผลลพัธ์ที่ไดจ้ากกระบวนการ

	พฤติกรรมเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของเยาวชน	ทำาให้เกดิการ
ทะเลาะวิวาท	อาชญากรรม	อุบัติเหตุ	
และการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น

	สำารวจพฤติกรรมเริ่มต้นของสภาพ
ปัญหา	 เช่น	 สาเหตุในการบริโภคเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์	 แรงจูงใจ	 และอิทธิพลท่ี
ส่งผลต่อการดื่ม

ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและ
แม่นยำา	 มีกรณีศึกษาที่ชุมชน
สามารถเข้ า ใจโดยไม่ต้อง
ตีความ
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ลักษณะปัญหาในการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่พื้นที่ค้นพบ

กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน

ผลลพัธ์ที่ไดจ้ากกระบวนการ

	ส่งผลตอ่สขุภาพของประชาชนในการ
กอ่ใหเ้กดิโรคในวยัทำางานและผูส้งูอายุ

	การสูญเสียทรัพย์สินในการซื้อเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์เพื่อประกอบกิจกรรม	
หรืองานประเพณี	เช่น	

	 งานบุญ	งานศพ	เทศกาล	จนทำาใหเ้กดิ 
การเป็นหนี้สินของคนในชุมชน

	ประชุมแสดงข้อคิดเห็นจากปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยง	 โดยตรวจสอบความ
ตอ้งการพืน้ฐานของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	ที่
เป็นสมาชิกในชุมชน	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	
อาสาสมัคร	 ตัวแทนเยาวชน	 ผู้ประกอบ
การในชุมชน

ได้ข้อสรุปความต้องการของ
สมาชิกในชุมชนมีความหลาก
หลาย	 ช่องทางในการแก้
ปัญหาก็มีความแตกต่างกัน
ตามบริบทของอาชีพ

	กำาหนดวิธีการร่วมกันโดยเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางออกท่ีเป็น
ที่ยอมรับ

ได้แนวทางการดำาเนินงานท่ี
สมาชิกในชุมชนยอมรับ

	จัดทำาโครงการหรือกิจกรรมที่ชุมชนได้มี
สว่นรว่มในการออกแบบ	และดำาเนนิการ
ร่วมกัน

ได้ รับความร่วมมือในการ
ดำาเนินงาน

	ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน
และชีแ้จงเพือ่ใหท้กุภาคสว่นรบัทราบอยู่
เสมอ	เพื่อทบทวนและป้องกันแรงต้านที่
มองไม่เห็น

ได้รับทราบข้อมูลและปัญหา
ที่เกิดขึ้น	รวมถึงแรงต้านๆต่าง
ของชุมชนเพื่อหาทางแก้ไข

การน�าไปใช้ประโยชน์

	 การใช้กระบวนมีส่วนร่วมในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของทุกภาคส่วนในชุมชนเพ่ือจัดการปัญหา
ที่อื่นๆ	ในชุมชน

ปัจจัยความส�าเร็จ

	 ได้รบัความร่วมมอืจากทกุภาคส่วนในการพัฒนาพ้ืนทีใ่นชุมชน	ความเปล่ียนแปลงหลังจากใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน	มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น	 เช่น	รายได้ของประชากรต่อ
เดือนเพิ่มขึ้น	อัตราการเจ็บป่วยของวัยทำางานและผู้สูงอายุลดลง	การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุต่างๆจากการมึนเมา
ลดลง	การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรลดลง	ปัญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนและความรุนแรงในครอบครัวลดลง	
จนปัญหาดังกล่าวไม่เกิดขึ้นอีกในชุมชน

ปัญหาอุปสรรค

	 การดำาเนินงานที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วม	จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	การตกลงให้
แต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชมุได้โดยพร้อมเพรยีงกันนัน้เป็นไปได้ยาก	ซ่ึงอาจทำาให้กระบวนการมส่ีวนร่วมไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์

แนวทางแก้ไขปัญหา

	 การประชุมทุกครั้งควรมีการนัดหมายกันล่วงหน้า	หรือมีการจัดทำาแผนการประชุมเป็นรายเดือน	หรือราย
ไตรมาส	เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้วางแผนการเข้าร่วมประชุมได้	และไม่ซำ้าซ้อนกับภารกิจอื่น
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง

 ๑. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

	 โดยให้ความร่วมมอืด้านข้อมลูข่าวสารและการชีแ้นะนโยบายในระดบัสากล	ทัง้ในระดบัภมูภิาคและระดบัโลก	 ผ่าน 
กจิกรรมร่วมกับองค์การอนามยัโลก	GAPA	–	Global	Alcohol	Policy	Alliance	และ	APAPA	–	Asia	Pacific	Alcohol	 
Policy	Alliance	และเข้าร่วมการประชมุระหว่างประเทศ	ทีเ่กีย่วข้องเพือ่แสวงหาภาคีเครอืข่ายและองค์ความรูใ้นการดำาเนนิ 
งานควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	 รวมถงึสำานกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้มกีารดำาเนนิงานในระดบั 
นานาชาตทิีช่่วยสนบัสนนุและเพิม่ความเข้มแขง็ในการดำาเนินงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	ดังน้ี

	 ๑.๑	 การเข้าร่วมประชมุกับประเทศสมาชกิองค์การการค้าโลก	(WTO)	
	 	 	 การออกมาตรการใดๆ	 เพือ่ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 เป็นเร่ืองภายในประเทศทีพ่งึกระทำาได้	 เพือ่การปกป้อง 
สุขภาพของประชาชนในประเทศตนเอง	 แต่ก็ต้องยอมรับว่าแอลกอฮอล์เป็นสนิค้าหนึง่ทีส่ำาคัญและมีมลูค่าทางการค้าระหว่าง 
ประเทศทีส่งู	 มาตรการภายในของแต่ละประเทศท่ีออกมาเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บางมาตรการทีไ่ม่ใช่มาตรการทาง 
ภาษีอาจถกูพิจารณาว่าเป็นมาตรการทางเทคนคิทีก่่อให้เกดิอปุสรรคทางการค้าระหว่างประเทศมากเกนิความจำาเป็น	ความตกลง 
ว่าด้วยอปุสรรคทางเทคนคิต่อการค้า	(The	Technical	Barrier	to	Trade	Agreement-	TBT	Agreement)	เปิดโอกาสให้ประเทศ 
สมาชกิองค์การการค้าโลกสามารถทีจ่ะแสดงข้อห่วงกงัวลและขอให้ประเทศซึง่ออกมาตรการดงักล่าวชีแ้จงได้	และหากประเทศนัน้ๆ	 
ไม่สามารถชีแ้จงเหตผุลอันสมควร	 ก็อาจมกีารยกระดบัข้อห่วงกงัวลขึน้สูข้่อพพิาท	ซึง่อาจมผีล	 ให้ถกูยกเลกิมาตรการนัน้และ 
ต้องชดเชยค่าเสยีหายจำานวนมหาศาลแก่ประเทศท่ีได้รับผลกระทบจาก	มาตรการนัน้	ประเทศไทยเป็นสมาชกิองค์การการค้าโลก	 
(World	 Trade	Organization-WTO)	 และได้ลงนามสตัยาบนัในความตกลงว่าด้วยอปุสรรคทางเทคนคิต่อการค้า	 ดังนัน้เมือ่มี 
ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกแสดงข้อห่วงกังวลต่อมาตรการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของไทย	 จึงมคีวามจำาเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะ 
ต้องชีแ้จง	ทำาความเข้าใจ	ซึง่เป็นกลไกสำาคญัอย่างหนึง่ทีจ่ะทำาให้เกดิความเข้าใจและความร่วมมอืในการดำาเนนิการตามมาตรการ	

การด�าเนนิงาน

	 ๑.	ชีแ้จงข้อห่วงกังวลเก่ียวกับมาตรการเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ต่อประเทศสมาชกิเป็นเอกสารผ่านทางหน่วยงานตอบข้อ 
ซักถามเกีย่วกบัความตกลงว่าด้วยอปุสรรคทางเทคนคิต่อการค้าของไทย	 (TBT	 Enquiry	 Point)	 ซึง่ได้แก่	 สำานกังานมาตรฐาน 
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต	ิและสำานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อุสาหกรรม	หรอืผ่านทางกระทรวงพาณชิย์และหน่วยงานอืน่ 
ทีไ่ด้รบัการประสานงานเข้ามา	
	 ๒.	 เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการว่าด้วยอปุสรรคทางเทคนคิต่อการค้า	 (Committee	 on	 Technical	 Barrier	 to	 
Trade)	ณ	องค์การการค้าโลก	นครเจนวีา	สมาพนัธรฐัสวสิ	ซึง่จดัขึน้ปีละ	๓	ครัง้	ประมาณเดอืนมนีาคม	มถินุายน	และพฤศจกิายน	 
ของทุกปี	 เพื่อชี้แจงข้อห่วงกังวลที่มีต่อมาตรการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทย	 โดยเฉพาะมาตรการเกี่ยวกับฉลากเครื่องด่ืม 
แอลกอฮอล์แก่ประเทศสมาชกิอย่างต่อเนือ่ง	สำาหรบัการเข้าร่วมประชมุทีผ่่านมาซึง่ได้มกีารชีแ้จงทำาความเข้าใจแก่ประเทศสมาชิก	 
ได้แก่	 การประชมุคณะกรรมการว่าด้วยอปุสรรคทางเทคนคิต่อการค้า	 คร้ังที	่ ๗๐	๗๑	 และ	๗๒	ซึง่จัดขึน้ระหว่างวนัที	่ ๔-๖	 
พฤศจกิายน	๒๕๕๙	๒๘-๓๐	มนีาคม	๒๕๖๐	และ	๑๓-๑๕	มถินุายน	๒๕๖๐	ตามลำาดับ

ปัจจยัแห่งความส�าเรจ็	

	 การชีแ้จงทำาความเข้าใจอย่างต่อเนือ่ง	และการปฏบิติัตามกฎระเบียบและขัน้ตอนทีร่ะบใุนพนัธกรณี

ปัญหา	อปุสรรค

	 ทกัษะภาษาองักฤษ	ทกัษะการเจรจา	และข้อควรระวงัในเวทรีะหว่างประเทศ

แนวทางการแก้ไข

	 พฒันาทกัษะทีจ่ำาเป็นให้แก่ผูเ้ข้าร่วมประชมุ	และปรึกษาหารือผูเ้ช่ียวชาญในประเด็นทีเ่กีย่วข้อง	
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แผนการด�าเนินงานในอนาคต

	 ๑.	ปฏิบัติตามข้อกำาหนดความตกลง	TBT	ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้
	 ๒.	ติดตามประเมินการปฏิบัติตามมาตรการและผลกระทบจากกฎระเบียบที่ได้มีผลบังคับใช้แล้ว
	 ๓.	ทบทวนเอกสาร	และทำาการศึกษาเพิ่มเติม	เพื่อสนับสนุนการออกมาตรการในอนาคต
	 ๔.	ชี้แจงทำาความเข้าใจประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกอย่างต่อเนื่อง

	 ๑.๒	 การพัฒนาข้อตกลงความร่วมมือในภูมิภาค	 ASEAN	 ในการพัฒนากรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 (ASEAN	Framework	on	Alcohol	Control)	และ	ข้อตกลงความร่วมมือหนึ่งเดียวใน
การปกป้องนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการแทรกแซงของธุรกิจสุรา	 (One	AMS	Voice	Commitment	
in	protecting	from	industry	interference	and	involvement	in	control	for	alcohol)	
	 ปัจจุบันธุรกิจแอลกอฮอล์มีความพยายามขยายกลุ่มผู้บริโภคผ่านกลยุทธ์และการตลาดหลากหลายรูปแบบ	 
รวมทัง้พยายามทีจ่ะเข้ามาแทรกแซงหรอืมส่ีวนร่วมในการกำาหนดนโยบายควบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของประเทศต่างๆ	
การควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในระดบันานาชาติยงัมไิด้มกีารกำาหนดเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ	มเีพียงยทุธศาสตร์
โลกในการจัดการปัญหาจากเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	(The	Global	Strategy	to	Reduce	the	Harmful	Use	of	Alcohol)	
ที่เป็นแนวทางและข้อเสนอแนะจากองค์การอนามัยโลก	(World	Health	Organization	–	WHO)	ให้ประเทศสมาชิก
นำาไปปรับใช้	การมีมาตรการที่เข้มแข็งในระดับภูมิภาคจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง	ดังนั้นในการประชุม	3rd	Meeting	of	
ASEAN	Health	Cluster	1:	Promoting	Healthy	Lifestyle	ระหว่างวันที่	๒๖-๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ณ	เกาะบาหลี	
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็น	Lead	countries	สำาหรับ	Health	Priority	2:	Reduction	
of	tobacco	consumption	and	harmful	use	of	alcohol	ของกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนงาน	ASEAN	Health	
Cluster	1	Work	Programme	๒๐๑๖-๒๐๒๐	ซึ่งจะเป็นกลไกสนับสนุน	การดำาเนินงานที่เข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียน
ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป

การด�าเนินงาน

	 ๑.	ยกร่างกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	(ASEAN	
Framework	on	Alcohol	Control)
	 ๒.	ยกร่างข้อตกลงความร่วมมือหนึ่งเดียวในการปกป้องนโยบายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จากการแทรกแซงของธุรกิจสุรา	 (One	 AMS	 Voice	 Commitment	 in	 
protecting	from	industry	interference	and	involvement	in	control	for	Alcohol)
	 ดำาเนินการยกร่างทั้ง	 ๒	 ส่วนให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกำาหนด	พร้อมรายงานความ
ก้าวหน้าในการประชมุ	ทีเ่กีย่วข้องเป็นระยะ	หลงัจากนัน้จะแจ้งเวยีนประเทศสมาชิกผ่านคณะเลขาธกิารอาเซียนเพือ่ขอ
ความเห็นและข้อเสนอแนะ	แล้วเสนอให้ที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุข	(Senior	Officials’	
Meeting	 on	 Health	 Development-SOMHD)	 พิจารณา	 ก่อนจะเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน	
(ASEAN	Health	Ministers	Meeting-AHMM)	เพื่อให้การรับรองต่อไป

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 

	 การตระหนกัถึงความสำาคญัและการร่วมมอืกนัในการจดัให้มมีาตรการควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ระดับภมูภิาค

ปัญหา	อุปสรรค	

	 ความรูแ้ละทักษะเรือ่งกฎหมายระหว่างประเทศ	และการต่างประเทศท่ีเกีย่วข้อง	ข้อมลูสถานการณ์และมาตรการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศสมาชิกที่เข้าถึงได้ค่อนข้างจำากัด

แนวทางการแก้ไข

	 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะทำางานยกร่างฯ	แผนการดำาเนินงานในอนาคต
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 ๒. ขบัเคล่ือนเครือข่ายคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ระดับจงัหวดัตามแผนยุทธศาสตร์นโยบาย 
  แอลกอฮอล์ระดับชาติ

	 สืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ	 ซ่ึงเป็นแผนยุทธศาสตร	์
๑๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๖๓)	เมือ่วนัที	่๒๐	กรกฎาคม	๒๕๕๓	และมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
แห่งชาติ	 คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์	 และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด	 ร่วมกับ
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	หน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องรับไปดำาเนินการใน
การจดัการแก้ไขปัญหาสถานการณ์และติดตามผลการดำาเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดบัชาตริวมถงึ
พัฒนาแผนปฏบิตักิารเพือ่ให้ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องได้นำาไปขับเคลือ่นดำาเนนิการต่อไป	โดยปีงบประมาณ	๒๕๕๙	สำานกังาน
คณะกรรมการควบคุมเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ร่วมกับภาคเีครอืข่ายทัง้หน่วยงานภาครฐัและภาคประชาชน	ได้จดัทำาแผนปฏบิตัิ
การตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๓
	 ใน	 ปีงบประมาณ	๒๕๖๐	 สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 จึงจำาเป็นต้องมีการขับเคลื่อนการ
ดำาเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์	 ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี	 เพื่อลดปัญหาผลกระทบอันเนื่องมาจากการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ทีนั่บวนัจะทวีความรนุแรงเพิม่มากขึน้	จงึจำาเป็นต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากภาคเีครอืข่ายทกุภาคส่วนทัง้
ภาครฐัและเอกชนในการควบคุมการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของประเทศ	เพือ่ชีแ้จงและขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารตาม
ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ	พ.ศ.๒๕๖๐	–	๒๕๖๓	ลงสู่ระดับจังหวัด

การด�าเนินงาน

	 ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ	 ประกอบด้วยหน่วยงานหลักในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด	 ตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 จังหวัดละ	 ๕	 คน	 (ได้แก่	 ผู ้ว่าราชการจังหวัดหรือผู ้แทน	 
ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัด	สรรพสามิตพื้นที่	ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด	และนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด)	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 ๑	 –	๑๒	สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	 และสำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า	 
ดังนี้
	 ครั้งที่	 ๑	 ภาคเหนือ	 จังหวัดเชียงใหม่	 ระหว่างวันท่ี	 ๒๙	 พฤศจิกายน	 –	 ๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙	ณ	 โรงแรมโลตัส	 
ปางสวนแก้ว	(สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๑,๒	และจังหวัดเป้าหมายในเขตสุขภาพที่	๑,	๒)
	 ครั้งที่	๒	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จังหวัดขอนแก่น	 ระหว่างวันที่	๑๓	–	๑๕	ธันวาคม	๒๕๕๙	ณ	 โรงแรมพูลแมน	
ขอนแก่น	ราชา	ออคิด	(สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๗,๘,๙,๑๐	และจังหวัดเป้าหมาย	ในเขตสุขภาพที่	๗,๘,๙,๑๐)
	 ครั้งที่	๓	ภาคใต้	จังหวัดสงขลา	ระหว่างวันที่	๑๙	–	๒๑	ธันวาคม	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมบุรีศรีภู	บูติก	หาดใหญ่	(สำานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่	๑๑,๑๒	และจังหวัดเป้าหมายในเขตสุขภาพที่	๑๑,๑๒)
	 ครั้งที่	๔	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	ระหว่างวันที่	๒๖	-	๒๘	ธันวาคม	๒๕๕๙	ณ	โรงแรม	รามาการ์เด้นส์	(สำานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่	 ๓,๔,๕,๖,	 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	 และจังหวัดเป้าหมายในเขตสุขภาพท่ี	 ๓,๔,๕,๖	 และ
กรุงเทพมหานคร)	
	 ครั้งที่	๕	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จังหวัดอุดรธานี	(เพิ่มเติม)	ระหว่างวันที่	๒๓	–	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	ณ	โรงแรม
ประจักษ์ตรา	 ดีไซน์	 โฮเทล	 จังหวัดอุดรธานี	 (สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 ๗,๘,๙,๑๐	 และจังหวัดเป้าหมาย 
ในเขตสุขภาพที่	๗,๘,๙,๑๐)	
	 ครั้งที่	๖ ภาคกลางและภาคเหนือ	จังหวัดนครนายก	(เพิ่มเติม)	ระหว่างวันที่	๒	–	๓	มีนาคม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมรอยัล
ฮิลล์	กอล์ฟ	รีสอร์ทแอนด์สปา	จงัหวดันครนายก	(สำานกังานป้องกนัควบคมุโรคที	่๑,๓,๔,๕,๖	และจงัหวดัเป้าหมายในเขตสขุภาพ
ที่	๑,๓,๔,๕,๖)
	 ครั้งที่	๗	ภาคใต้	จังหวัดภูเก็ต	(เพิ่มเติม)	ระหว่างวันที่	๒๓	–	๒๔	มีนาคม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรม	เดอะรอยัลพาราไดส์	 
โฮเทลแอนด์สปา	จังหวัดภูเก็ต	(สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๑๑,๑๒	และจังหวัดเป้าหมายในเขตสุขภาพที่	๑๑,๑๒)
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กระบวนการประชุม	

	 วิทยากรกระบวนการ	ได้แก่	อาจารย์	ดร.	อริยะ	บุญงามชัยรัตน์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 ในการประชุมเป็นกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป้าหมายที่จะลงมือทำาทันทีในการดำาเนินการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	โดยวทิยากรได้ระดมความคดิเหน็จากผูเ้ข้าร่วมประชมุและจบักลุม่เป้าหมายทีค่ล้ายคลงึกันเป็นหวัข้อหลกัๆ	
เช่น	การบังคับใช้กฎหมาย	ภาคีเครือข่าย	การป้องกันนักดื่มหน้าใหม่	การรณรงค์ประชาสัมพันธ์	เป็นต้น	

สรุปผลส�ารวจความพึงพอใจต่อการประชุมฯ	เป็นดังนี้
 	 ความรู้ความเข้าใจหลังการบรรยาย	
 	 เพิม่ขึน้	คิดเป็นร้อยละ	๖๘.๙๒	(โดยเพิม่ขึน้จาก
ระดับปานกลาง	เป็น	ระดับมาก)
 	 เท่าเดิม	คิดเป็นร้อยละ	๒๘.๓๘
 	 ลดลง	คิดเป็นร้อยละ	๒.๗๐

หลงัจากน้ัน	จะให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุแบ่ง
เป็นกลุ ่ม	 และช่วยกันคิดตามหัวข้อ
ต่างๆ	 ว่าควรมีกิจกรรมอะไร	 เพื่อ
ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	โดยเขยีน
เป็น	Mind	Map	

จากน้ัน	จะมกีารจดัทำาเป็นเมนแูผนงาน
โครงการตามยุทธศาสตร ์นโยบาย
แอลกอฮอล์ระดบัชาต	ิเพือ่ให้ทีป่ระชมุ
ร ่วมกันทบทวน	 และนำาไปใช ้เป ็น
แนวทางการจัดทำาแผนปฏิบัติการของ
จังหวัดต่อไป

จากการประชุมทุกจังหวัดจะได้	 (ร่าง)	
แผนปฏิบตักิารฯ	ของระดบัจงัหวดั	เพือ่
นำากลับไปเสนอคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดร่วมกัน
พิจารณาต่อไป

	 	 ความพึงพอใจต่อวิทยากร	อยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก-มากที่สุด	
 	 ความพึงพอใจต่อการบริการ	 อยู่ในระดับพึง
พอใจมาก-มากที่สุด
ความถึงพอใจต่อบรรยากาศที่จัดประชุม	อยู่ในระดับมาก-
มากที่สุด

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 การขบัเคลือ่นการควบคุมเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ในระดบัจงัหวดั	กระตุน้ให้จงัหวดัเกดิความตระหนกัถึงความสำาคญั
ของการดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ข้อเสนอแนะและการวางแผนการด�าเนินงานต่อไป

	 วางแผนการติดตามผลการดำาเนินงานของจังหวัดเป็นระยะๆ	

เป้าหมาย
ลงมือทำาทันที

กิจกรรม
สำาคัญ

เมนูแผนงาน/
โครงการ
กิจกรรม

แผนปฏิบัติ
การพื้นที่
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็ง

 ๑. งานบริหารทั่วไป

งานการเงิน :
เบิกจ่ายเงิน	เป็นไปตาม

เป้าหมาย	๑๐๐%

งานการเจ้าหน้าที่ :
จัดหา	บรรจุ	แต่งตั้ง	เลื่อนระดับ	

โอน/ย้าย	ลาออก	ให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย	ตลอดจนเสริมสร้าง

ขวัญและกำาลังใจให้กับบุคลากร

ในหน่วยงาน

งานธุรการ :
รับ-ส่ง	เอกสารทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน	ตลอดทั้งออกเลขที่หนังสือ	

และแจ้งเวียนข้อมูลทางราชการให้

บุคลากรในหน่วยงานทราบ	รวมทั้งสิ้น

จำานวน	๒๒,๘๔๔	เรื่อง

งานพัสดุ :
จัดซื้อจัดจ้างรวม	๔๗๔	เรื่อง	โดย

วิธีตกลงราคา	๔๗๐	เรื่อง	วิธีสอบราคา	๒	เรื่อง	/	

วิธีกรณีพิเศษ	๑	เรื่อง/	วิธีประกวดราคา	๑	เรื่อง	

ตลอดจนบริหารจัดการเรื่องยานพาหนะ	และงาน

อาคารพัสดุให้เป็นไปตามความต้องการ

เพื่อการขับเคลื่อนงานของหน่วยงาน

ให้บรรลุเป้าหมาย
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 ๒. การด�าเนินงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการองค์กรภาครัฐตามเกณฑ์ PMQA ของ 
  ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 การบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ	(PMQA)	เป็นการ

สร้างความมั่นใจให้กับองค์กรว่ามีระบบจัดการตามมาตรฐานที่กำาหนด	สำานักงาน	ฯ	กำาหนดกลไกการจัดการ

เริ่มตั้งแต่การกำาหนดโครงสร้างคณะทำางานรายหมวด	จัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางานเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพ

องค์กรตามเกณฑ์มาตรฐาน	การจดัทำาแผนปฏบิติัการเพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิงาน	การให้ความสำาคญักบัการ

ประเมินตนเอง	(self	assessment)	เชื่อมโยงกิจกรรมดำาเนินงานตามประเด็นที่กำาหนดในเกณฑ์รวมถึงการ

พัฒนาคุณภาพผลงานของสำานักงานเพื่อส่งเข้าพิจารณารับรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ

การด�าเนินงาน	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ทำาคำาสั่งแต่งตั้ง
คณะทำางาน

PMQA

ประชุมบริหาร
จัดการภาครัฐ
รายหมวด	๒-๖

ประชุมหมวด	๑
&	หมวด	๗

ลงพื้นที่เพื่อรับการ
ประเมินผลการดำาเนินงาน

รางวัลคุณภาพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการ
เขียนผลงานคุณภาพ

•	ประเมนิองค์กรตามเกณฑ์	FL
•	ทำาแผนปรับปรุงฯ
•	 ดำาเนินการตามแผน
•	 ติดตาม	&	รายงานผล
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การน�าไปใช้ประโยชน์

	 สามารถใช้เกณฑ์ประเมินรายหมวดเพื่อกำาหนดกิจกรรมการดำาเนินงาน	และเชื่อมโยงถึงผลลัพธ์การ

ดำาเนินงานได้โดยมีรูปธรรมที่ชัดเจน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 ๑.	ดำาเนินงานในรูปคณะทำางานพัฒนาคุณภาพฯของหน่วยงานมีคณะทำางานมาจากตัวแทนของทุกกลุ่ม	

ประธานที่รับผิดชอบแต่ละหมวดเป็นหัวหน้ากลุ่มตามบทบาทภารกิจท่ีตนเองได้รับมอบหมาย	ทำาให้เกิดความ

เชื่อมโยงกับแผนงานกิจกรรม	

	 ๒.	มีการนำาค่าคะแนนของการดำาเนินงานตามมาตรฐาน	 PMQA	 เช่ือมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติ

งานรายบุคคล	(PMS)	

	 ๓.	ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่อง	

ปัญหา/อุปสรรค

	 ๑.	การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง	 การโยกย้ายบุคลากร	 ลาออกของบุคลากร	 การศักยภาพของคณะทำางาน

ใหม่ส่งผลถึงความต่อเนื่องของกิจกรรมที่รับผิดชอบ

แนวทางการแก้ไข

	 ๑.	กำาหนดโครงสร้างของคณะทำางานให้มีทีมของงานพัฒนาองค์กรเข้าร่วมเป็นคณะทำางาน	และประสาน

งานกับเลขานุการของแต่ละหมวดเพื่อทบทวนสถานการณ์ของแต่ละหมวดอย่างต่อเนื่อง	

	 ๒.	วางแผนการประสานงานเพื่อติดตามกิจกรรมรายหมวดอย่างต่อเนื่อง

ผลส�าเร็จการด�าเนินงาน	

	 การสนับสนุนผลงานเพื่อเสนอพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	ชื่อ	“สานพลังประชารัฐ	

เพือ่แก้ไขปัญหาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์อย่างยัง่ยืน”และได้รับรางวลัประเภทการขยายผลการบริหารราชการแบบ

มีส่วนร่วม	 ได้ดำาเนินการขยายผลไปยังพื้นที่ใหม่	 ได้แก่	 องค์การบริหารส่วนตำาบลสมุด	 อำาเภอปราสาท	จังหวัด

สุรินทร์	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำาบลวังหิน	อำาเภอบ้านไร่	จ.อุทัยธานี	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำาบล

หนองภัยศูนย์	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดหนองบัวลำาภู	 กำาหนดแนวคิดการดำาเนินงานคือการยกระดับให้ปัญหาจาก 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นวาระของชุมชน	 การหนุนเสริมพลังสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของแก่ทุก 

ภาคส่วนในการควบคมุและลดปัญหาจากเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และประสานงานด้านนโยบายและสือ่สารระหว่าง

ภาคส่วนต่างๆ	การเสริมคุณค่าด้านนโยบายระดับพื้นที่	(Policy	value)	เพื่อจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ของบทบาทในทกุภาคส่วนเพือ่สนบัสนนุกลไกของระบบราชการต้ังแต่ระดับจังหวดั	อำาเภอและชมุชนในพ้ืนท่ีตาม

ยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ระดับชาติ	และการส่งเสริมชุมชนต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม	

68 รายงานประจำาปี ๒๕๖๐ สำานกังานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์



 ๓. พฒันาประสทิธภิาพกระบวนงานส�าคัญด้านเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรคและภัยสขุภาพจากเคร่ืองด่ืม 
  แอลกอฮอล์

	 สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ให้ความสำาคัญในการกำาหนด	การออกแบบและ 

การจัดการกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนอันส่งผลถึงประสิทธิภาพและคุณค่า 

ของผลผลิตและบริการท่ีส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ภายใต้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ	 

ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและอำานาจหน้าที่ตามกำาหนด 

ในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	จึงได้พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานสำาคัญ

ด้านเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	 เพื่อยกระดับการดำาเนินงาน	

กระบวนการ	กลไกและทิศทางการดำาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ตอบสนอง	มุ่งสู่วิสัยทัศน์	และ 

นโยบายกรมควบคุมโรคภายในปี	๒๕๖๓	และลดขั้นตอนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การด�าเนินงาน

	 ๑.	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานสำาคัญด้านเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	 เมื่อวันที่	 ๒๕-๒๖	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐	 ณ	 โรงแรมรามา	 การ์เด้นส์	

กรุงเทพมหานคร	 โดยนายแพทย์นิพนธ์	 ชินานนท์เวช	 ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์เป็นประธานในการประชุม	และได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐพัชร์	ล้อประดิษฐ์พงษ์	เป็นวิทยากร	
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ผลการด�าเนินงาน

                

                

    

                

                

                

         

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 ๑.	มีกระบวนการสำาคัญของสำานักงานฯ	 ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัยและทันต่อสถานการณ ์

การนำาไปใช้

	 ๒.	ผู้เข้าร่วมประชุมได้พัฒนาศักยภาพในเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานสำาคัญด้านเฝ้าระวัง

ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ข้อเสนอแนะ

	 การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานสำาคัญของสำานักงานฯ	 ควรมีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือให้

กระบวนงานสำาคัญของสำานักงานฯ	มีความทันสมัยและทันต่อสถานการณ์การนำาไปใช้

กระบวนการสนับสนุน

	 ๑.	กระบวนการขอรับเงินสินบนรางวัล

	 ๒.	กระบวนการขอใช้เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการ

ดำาเนินงาน

	 ๓.	กระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์

		 ๔.	กระบวนการปรับแผนการดำาเนินงานของ

สำานกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

	 ๕.	กระบวนการจัดการด้าน	 Hardware	 และ	

Network

	 ๖.	กระบวนการจัดการเว็บไซต์และฐานข้อมูล

	 ๗.	กระบวนการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการ

หน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ 

ภาครัฐ	(PMQA)

กระบวนการสร้างคุณค่า

	 ๑.	กระบวนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

	 ๒.	กระบวนการพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย	

(R2R)

	 ๓.	กระบวนการจัดทำาแก้ไขพระราชบัญญัติฯ

	 ๔.	กระบวนการจัดทำาอนุบัญญัติ

	 ๕.	กระบวนการสรรหาคณะกรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุม

	 ๖.	กระบวนการสรรหาผู้แทนองค์กรเอกชนใน

คณะกรรมการควบคุม

	 ๗.	กระบวนการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์

	 ๘.	กระบวนการรายงานข่าวในภาวะปกติ

	 ๙.	กระบวนการรณรงค์

	 ๑๐.	 กระบวนการส่งต่อเรื่องร้องเรียน

๑๗ กระบวนงาน ที่ได้รับการปรับปรุง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาประสิทธิภาพ

กระบวนงาน
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 ๔. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะและมาตรฐานที่ก�าหนด

	 สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 มีนโยบายการพัฒนาขีดความสามารถของ 

บคุลากรให้มคีณุภาพ	และประสทิธภิาพสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ของกรมควบคมุโรค	โดยใชแ้นวทางการ 

พัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานของความสามารถเชิงสมรรถนะ	(Competency	-	Based	Human	Resources	 

Development)	เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความสามารถตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำาหนดดังนี้

	 ๑.	มีความสามารถ	(Competent)	ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

	 ๒.	สามารถรักษาระดับความสามารถและปรับปรุง	 พัฒนาความสามารถท่ีจำาเป็นเพ่ือสร้างผลงานใน

ระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 ๓.	พฒันาศักยภาพเพือ่เตรยีมพรอ้มสำาหรบัการเปลีย่นแปลงขององคก์ร	รวมทัง้สง่เสรมิการพฒันาความ

ก้าวหน้าในอาชีพ	(Career	Development)

การด�าเนินงาน

	 การดำาเนินงานทำาให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะในส่วนที่ขาดและตามสายงาน	ตามหลัก	ISMART	

ที่กรมควบคุมโรคกำาหนด	 อีกท้ังยังได้รับการพัฒนาสมรรถนะในส่วนที่บุคลากรให้ความสนใจ	 อีกท้ังยังมีการ 

ส่งบคุลากรเขา้รบัการอบรมเพือ่พฒันาสมรรถนะในการทำางานตามสายงานของตนเอง	เชน่	การอบรมสมัมนาการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินและการบริหารพัสดุภาครัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	

การอบรมหลักสูตร	“Advanced	Cisco	IP	Switched	Network	Solutions”

ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

 	 อบรมข้าราชการใหม่	จำานวน	๓	คน	

 	 อบรมสมัมนาการเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารงานดา้นการเงนิและการบรหิารพสัดุภาครัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๐	

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	รุ่นที่	๒	จำานวน	๒	คน

 	 อบรมหลักสูตร	“Advanced	Cisco	IP	Switched	Network	Solutions”	จำานวน	๑	คน

 	 ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข	จำานวน	๑๐	คน

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 ๑.	บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนการพัฒนาที่กำาหนดไว้

	 ๒.	บุคลากรมีความเข้าใจตรงกันตามพจนานุกรมพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ข้อเสนอแนะ

	 ๑.	ส่งเสริมความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับความสำาคัญในการพัฒนาสมรรถนะ

	 ๒.	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์	รูปธรรมที่ชัดเจนในแต่ละสมรรถนะ
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	 ๑.	การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามส่วนท่ีขาดและตาม 

สายงาน	 โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบซุนวู	 เมื่อวันท่ี	 ๒๘	 –	 ๒๙	 ธันวาคม	๒๕๕๙	 

ณ	โรงแรมรามาการ์เด้นท์	กรุงเทพมหานคร	มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	๖๓	คน

	 ๒.	 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามส่วนท่ีขาดและจัดทำาพจนานุกรมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์	
ในวันที่	๓๐	พฤษภาคม	–	๒	มิถุนายน	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมแกรนด์	แปซิฟิก	ซอฟเฟอริน	รีสอร์ทแอนด์สปา	จังหวัดเพชรบุรี	
มผีูเ้ข้าร่วมประชุมทัง้สิ้น	๕๑	คน	และมกีารส่งบุคลากรสำาหรบัการอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะในการทำางานตามสายงาน
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยน้อมนำาพระบรมราโชวาทและพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙”

ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมควบคุมโรค และวัดพุทธปัญญา

บ�ำเพ็ญ
ประโยชน์

อ.วรินทร์ สุขเจริญส�ำนักงำน ก.พ.
ให้ควำมรู้ด้ำนโปร่งใส

เจ
้ำอ

ำว
ำส

วัด
พุทธ

ปัญญำ

ให
้ควำ

มรู้ด
้ำน

คุณ
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รม

จร
ิยธร
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 ๕. การ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
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	 กรมควบคมุโรค	ได้ดำาเนนิงานตามนโยบาย	ข้อ	๑๐	การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี	ธรรมาภบิาล 

และป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ	และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค	ดำาเนินการ

สร้างความโปร่งใส	 โดยกำาหนดเป็นตัวชี้วัดคำารับรองการปฏิบัติราชการ	ประจำาปี	๒๕๖๐	มิติที่	๔	ด้านการ

พัฒนาองค์กร	ตัวชี้วัดที่	๘	ระดับความสำาเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ	

โดยผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน	 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ

สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 และความโปร่งใส	 และ 

สามารถนำามาสู่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

การด�าเนินงาน

	 ๑.	ทบทวนคำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางานและคณะกรรมการประเมินของหน่วยงาน	ประจำาปี	๒๕๖๐

	 ๒.	จัดทำาแผนปฏิบัติการ	และแผนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กรมควบคุมโรคกำาหนด	จำานวน	๕	

ยุทธศาสตร์	โดยมีกิจกรรมการดำาเนินงาน	๒๓	กิจกรรม

	 ๓.	ประเมินความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงาน	ผลคะแนนเต็ม	๑๐๐	คะแนน	

	 ๔.	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม	 จริยธรรม	 ความโปร่งใส	 ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	 

โดยน้อมนำาพระบรมราโชวาทฯ	เมือ่วันที	่๑๐	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๐	ณ	ห้องประชมุประเมนิจนัทวมิล	กรมควบคมุโรค	 

โดยได้รับเกียรติจากสำานักงาน	 ก.พ.	 มาเป็นวิทยากรบรรยาย	 และวัดพุทธปัญญา	 ซ่ึงบุคลากรของสำานักงานฯ	 

เข้าร่วมประชุมฯ	จำานวน	๕๖	คน	โดยมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	๙๓	

	 ๕.	จัดกิจกรรม	“หม้อข้าว	หม้อแกงเรา”	โดยร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเดือนละ	๑	ครั้ง	 

ด้วยการนำาอาหารมาแบ่งปันกัน

	 ๖.	จัดกิจกรรม	 “ปันนำ้าใจให้น้อง”	 โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการสละส่ิงของเหลือใช้สำาหรับเด็ก	

และรวบรวมเงินสด	เพื่อนำาไปบริจาคที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด	เมื่อวันที่	๒๑	กรกฎาคม	๒๕๖๐	

ผลของการด�าเนินงาน

	 ๑.	บุคลากรได้ร่วมกันเรียนรู้ถึงเรื่องคุณธรรม	 จริยธรรม	 การครองตน/ครองงานด้วยความซ่ือสัตย์	 และ

ดำาเนินชีวิตตามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ร.๙	

	 ๒.	เสริมสร้างความสามัคคี	มีเมตตา	แบ่งปัน	และช่วยเหลือผู้อื่น

	 ๓.	มีสติ	มีสมาธิ	ในการดำารงชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่

ปัจจัยความส�าเร็จ

	 ๑.	ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน

	 ๒.	เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการดำาเนินงานเป็นอย่างดี
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 ๖. การส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข 

	 	 การบริหารองค์การนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 หนึ่งในองค์ประกอบสำาคัญแห่งความสำาเร็จนั่นคือ	

“คน”	 ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีสุด	 ดังนั้น	 องค์การทุกแห่งจึงพยายามเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความสำาคัญกับ

บุคลากร	 และหากสภาพของบุคลากรไม่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน	 จะส่งผลให้งานไม่เกิดประสิทธิภาพ	

อย่างแน่นอน	 กลุ่มบริหารทั่วไป	 จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เร่ืองการส่งเสริมสุขภาพดี	 ชีวีมีสุข	 ให้กับ

บุคลากรในหน่วยงาน	 เมื่อวันท่ี	 ๑๕	 –	 ๑๖	 มิถุนายน	 ๒๕๖๐	ณ	 โรงแรมริชมอนด์	 และกรมควบคุมโรค	 

เพื่อนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันอย่างเหมาะสม	 ลดความเสี่ยงต่อโรคต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะ 

โรคทีเ่กดิจากการทำางาน	เพือ่นำาความรูท้ีไ่ด้รบัมาประยกุต์ใช้ในชวีติประจำาวนัได้อย่างเหมาะสม	ลดความเส่ียง

ด้านสุขภาพและสามารถดำารงชีวิตประจำาวันได้อย่างมีความสุข	พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผลของการด�าเนินงาน

	 ๑.	บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำานวน	๕๐	คน	มีความพึงพอใจร้อยละ	๙๒	

	 ๒.	บุคลากรได้รับความรู้เรื่องการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเอง	การบริหาร

ความเครียด	และรับรู้เรื่องการออกกำาลังกายในสถานที่ทำางาน	ทั้งนี้	เพื่อหลีกเลี่ยงโรคและภัยที่มีต่อสุขภาพ

ปัจจัยความส�าเร็จ

		 ๑.	ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน

	 ๒.	เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการดำาเนินงานเป็นอย่างดี
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กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร

เรื่องส
่งเสริมสุขภำพดี  ชีวีม

ีสุข

เมื่อวันที่ 15-1
6 มิถุนำยน 2560

ณ โรงแ
รมริชมอนด์ กรมอนำมัย   

และกรมควบคุมโรค

การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยสำาหรับเจ้าหน้าท่ีใน

หน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีให้

เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล ด้วยการเสรมิสรา้ง

ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการบริโภคอาหารได้

อย่างถกูตอ้งและเหมาะสม อกีท้ัง การแนะนำาเรือ่งการ 

ออกกำาลังกายโดยเฉพาะอย่างย่ิงในสำานักงาน ตลอดจน 

การแนะนำาวิธีการบำาบัดและบริหารความเครียด
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ด้านสารสนเทศ

ประชุมเพื่อซักซ้อมและปรับปรุงแผน

ความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศ	

ในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงาน

ดูแลคอมพิวเตอร์	และระบบ	

Internet	ของ	สคอ.

เตรียมดูแล

ระบบ	Server	สคอ.

ดูแล	Website	และ

facebook	หน่วยงาน

งานด้าน IT

 ๗. งานด้านสารสนเทศ
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 ๘ . งานถ่ายทอดตัวชี้วัดและจัดท�าค�ารับรองตัวชี้วัด : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�านวน ๑๗ ตัวชี้วัด

การด�าเนินงาน

	 ๑.	ถ่ายทอดทิศทางการดำาเนินงานและตัวชี้วัดระดับกรมลงสู่ตัวชี้วัดของหน่วยงานและตัวบุคคล

	 ๒.	จัดทำาคำารับรองการปฏิบัติราชการของสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 ๓.	ติดตามการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด

ผลการด�าเนินงาน	:	บรรลุเป้าหมาย	๑๔	ตัวชี้วัด

	 ๑.	ระดับความสำาเร็จของการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค	(RDCP)

	 ๒.	ระดบัความสำาเรจ็ของการดำาเนนิการให้สถานศึกษามมีาตรการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย

	 ๓.	ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

	 ๔.	ระดับความสำาเร็จของการสร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายระดับนานาชาติ	 ประเทศ	

ภูมิภาค	และท้องถิ่น	มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรค	และภัยสุขภาพ

	 ๕.	ระดับความสำาเร็จของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน	กรมควบคุมโรค

	 ๖.	ระดบัความสำาเรจ็ของการจดัทำาร่างอนบุญัญตัติามพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๗.	ระดับความสำาเร็จของการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ

	 ๘.	ระดบัความสำาเรจ็ของหน่วยงานในการดำาเนนิการประเมนิความพงึพอใจและไม่พงึพอใจของผูรั้บบรกิาร 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำาหนด

	 ๙.	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม

	 ๑๐.	 ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศ

	 ๑๑.	 ระดบัความสำาเรจ็ของหน่วยงานในการดำาเนนิการบรหิารจดัการภาครฐัได้ตามเกณฑ์ท่ีกรมควบคุมโรคกำาหนด

	 ๑๒.	 ระดับความสำาเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลหน่วยงาน

	 ๑๓.	 ระดับความสำาเร็จการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

	 ๑๔.	 ระดับความสำาเรจ็ของการพฒันาระดับคณุธรรมความโปร่งใสในหน่วยงานภาครฐั	โดยผ่านเกณฑ์ประเมนิ

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน

ไม่บรรลุเป้าหมาย	๓	ตัวชี้วัด

	 ๑.	ระดบัความสำาเรจ็ในการสือ่สารความเสีย่งเพือ่ให้ประชาชนกลุม่เป้าหมายมีพฤตกิรรมสขุภาพทีถ่กูต้อง	 

เหมาะสมในการป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ	เนือ่งจากหลกัฐานสรปุผลการดำาเนนิงานรายไตรมาสและสรปุ

ผลการดำาเนินตามแผนงานไม่ครบถ้วน

	 ๒.	 ระดบัความสำาเรจ็ของการดำาเนนิคดทีีม่ผีลคำาพพิากษา	ดำาเนนิการได้เพยีงขัน้ตอนที	่ ๓	 เนือ่งจากตัวช้ีวดั 

ไม่สามารถดำาเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน	๑	ปี

	 ๓.	ระดบัความสำาเรจ็ของการสำารวจความพงึพอใจของลกูค้าหรอืผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์เพือ่การป้องกนัควบคมุโรค

และภัยสุขภาพของหน่วยงาน	 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ท่ีนำามาประเมินความพึงพอใจไม่มีเอกสารประกอบว่าได้ผ่าน

มาตรฐานตามที่กรมกำาหนด

78 รายงานประจำาปี ๒๕๖๐ สำานกังานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
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กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด 

80 รายงานประจำาปี ๒๕๖๐ สำานกังานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์



กิจกรรม ส�ำนักงำนมีชีวิตชีวำ
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ศนโย
บำย

สื่อสำร

ประชำส
ัมพันธ์

สะอำด

ปลอดภัย

กิจกรรมส�ำนักงำนน่ำอยู่ น่ำท�ำงำน

ประจ�ำปี ๒๕๖๐

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์

82 รายงานประจำาปี ๒๕๖๐ สำานกังานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์



สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๘๘/๒๑ หมู ๔ ถนนติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๓๔๒, ๐ ๒๕๙๐ ๓๐๓๕ โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๕๖๖๘, ๐๒๕๙๐ ๓๐๑๕
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สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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