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ท่ี นน 04๓๒ /116                                                                       ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 
                              อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ๕๕11๐ 
 

         6  กุมภำพันธ์  2563 
 

เรื่อง  เสนอโครงกำรฯ เพื่อลงนำมอนุมัติ 
 

เรียน  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดน่ำน 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน ท่ี นน ๐032.012/70 ลงวันท่ี 6 มกรำคม 2563 เรื่องช้ีแจง 

         นโยบำยและแผนปฏิบัติกำรป้องกันแก้ไขกำรด ำเนินงำนยำเสพติด สุขภำพจิต ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ บุหรี่ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย  โครงกำรสนับสนุนกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 
        ปี พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔       จ ำนวน ๑ ชุด 

 
ตำมหนังสือท่ีอ้ำงถึง ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน โดยกลุ่มงำนควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ได้ช้ีแจง 

นโยบำยและแผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขกำรด ำเนินงำนยำเสพติด สุขภำพจิต ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ บุหรี่ 
เมื่อวันท่ี 13 มกรำคม 2563จำกกำรประชุมช้ีแจงดังกล่ำวได้ แจ้งจัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ปี พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เพื่อขับเคล่ือนกลไกกำรด ำเนินงำนควบคุมยำสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ระดับอ ำเภอให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม อย่ำงมีประสิทธิภำพซึ่งอ ำเภอเวียงสำได้รับจัดสรรงบประมำณ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๒๐,๖๐๐ บำท (สองหมื่นหก
ร้อยบำทถ้วน) นั้น 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ ได้จัดท ำโครงกำรสนับสนุนกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบและ 
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เพื่อรองรับกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณท่ี
ได้รับกำรจัดสรร ๒๐,๖๐๐ บำท (สองหมื่นหกร้อยบำทถ้วน) ดังกล่ำวแล้ว จึงขอน ำส่งโครงกำรฯ เพื่อโปรดพิจำรณำลง
นำมอนุมัติ 
 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำลงนำม 
 
      ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

       (นำยชุมพล  สุทธิ) 
             สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 
โทร ๐8 4616 5432 (ผู้ประสำนงำน) 
โทรสำร  ๐ ๕๔-718 193 
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โครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ปี พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
1. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล 
 

 

สถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จังหวัดน่ำน จำกส ำนักงำนสถิติแห่งชำติฯ อัตรำผู้ด่ืมเครื่องด่ืม 
แอลกอฮอล์สม่ ำเสมอ ร้อยละ 4๒.๔ มีอัตรำกำรด่ืมสม่ ำเสมออยู่ในอันดับ ๔ ของประเทศ ประกอบกับข้อมูลกำรคัด
กรอง(HDC) ของจังหวัดน่ำน ปี 25๖๑ พบว่ำ จ ำนวนประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป มีควำมชุกรวมกำรบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ในภำพรวมของจังหวัดอยู่ท่ีร้อยละ ๒๒.๗๖ แต่อ ำเภอท่ีมีควำมชุกมำกท่ีสุด คือ อ ำเภอนำหมื่น ร้อยละ 4
๑.๔๖ รองลงมำคือ อ ำเภอปัว ร้อยละ 29.๔๔ และอ ำเภอเมืองน่ำน ร้อยละ 2๖.๕๙ ตำมล ำดับ ซึ่งจุดแข็งของกำร
ด ำเนินงำนควบคุมกำรบริโภคเครื่องด่ืมของจังหวัดน่ำนนั้น มีภำคประชำสังคมท่ีเข้มแข็ง บูรณำกำรร่วมกันทุกภำคส่วน
ท้ังในระดับจังหวัด อ ำเภอ ต ำบลและหมู่บ้ำน เพื่อเป้ำหมำยของกำรลดนักดื่มหน้ำใหม่ สร้ำงเครือข่ำย สืบสำนประเพณี
ปลอดเหล้ำเบียร์ ส่งเสริมมำตรกำรชุมชนและกฎหมำย รวมถึงกิจกรรมกำรคืนคนดีสู่อ้อมกอดของชุมชน แต่ก็มีอุปสรรค
ภำยใต้กระแสสังคมโลกโซเชียลท่ีพบปัญหำวัยรุ่นในกำรดื่มเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ผสมมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 

สถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อ าเภอเวียงสา พบว่าจากข้อมูลการคัดกรอง(HDC)กำรคัด
กรองและกำรบ ำบัดผู้ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ (specialpp) เขตสุขภำพที่ 1 จังหวัดน่ำน อ ำเภอเวียงสำ ปี งบประมำณ
2563 จ ำนวนประชำกรอำยุ 15 ปีข้ึนไป 43863 คนได้รับกำรคัดกรอง 3001 คน 6.84% ผลกำรคัดกรอง ไม่เคย
ด่ืม1352คน  เคยด่ืมสุรำแต่หยุดมำแล้ว1 ปีข้ึนไป 509 คน ด่ืมสุรำ1100 คนและพบว่ำ จ ำนวนผู้ด่ืมสุรำควำมเส่ียงต่ ำ 
900คน จ ำนวนผู้ด่ืมสุรำควำมเส่ียงปำนกลำง 372คน จ ำนวนผู้ด่ืมสุรำควำมเส่ียงสูง18คน โดยพื้นท่ีท่ีมีกำรคัดกรอง
มำกท่ีสุด คือรพ.สต.ยำบหัวนำ รพ.สต.แม่สำคร รพ.สต.บ้ำนป่ำแพะ รพ.สต.บ้ำนวังม่วง และรพ.สต. ท่ีมีกำรคัดกรองและ
กำรบ ำบัดผู้ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์น้อยหรือไม่มีเลยคือ รพ.สต.ไหล่น่ำน  รพ.สต.ส้ำน รพ.สต.ปงสนุก  รพ.สต.อ่ำยนำ
ไลย รพ.สต.บ้ำนฝ่ังหมิ่น รพ.สต.ส้ำนนำหนองใหม่ รพ.สต.บ้ำนยำบนำเลิม  สสช.บ้ำนสำล่ี รพ.สต.บ้ำนบ่อหอย  สสช.
บ้ำนห้วยหยวก รพ.สต.บ้ำนทรำยทอง รพ.สต.บ้ำนศรีนำช่ืน รพ.สต.บ้ำนห้วยไฟ  

 

สถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบจังหวัดน่ำน ข้อมูลกำรคัดกรอง (HDC) ของจังหวัดน่ำน ปี 25๖๑ พบว่ำ จ ำนวน 
ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป มีควำมชุกกำรบริโภคยำสูบในภำพรวมของจังหวัดอยู่ท่ีร้อยละ ๘.๘๖ อ ำเภอท่ีมีควำมชุก
สูงสุด คือ อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ ร้อยละ ๕๕.๓๙ รองลงมำคือ อ ำเภอนำหมื่น ร้อยละ ๕๔.๘๗ และอ ำเภอบ้ำนหลวง 
ร้อยละ ๑๕.๗8 ตำมล ำดับ สถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบ อ ำเภอเวียงสำ ข้อมูลกำรคัดกรอง(HDC)กำรคัดกรองและกำร
บ ำบัดผู้ติดบุหรี่ สะสมรำยเดือนเขตสุขภำพที่ 1 จังหวัดน่ำน อ ำเภอเวียงสำ ปี งบประมำณ2563 เดือน ตุลำคม จ ำนวน
ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป 219,315 คนได้รับกำรคัดกรอง 29,387 คน 13.40% ผลกำรคัดกรอง สูบบุหรี่แต่เลิก
แล้ว 6,937 คน ไม่สูบบุหรี่ 19,733 คน มีผู้สูบบุหรี่ 2,717 คน 9.25% โดยผู้ท่ีสูบบุหรี่ได้รับกำรบ ำบัด 1,967 คน 
72.40% สำมำรถเลิกบุหรี่ได้ 6เดือนมีจ ำนวน 38 คน โดยพื้นท่ีท่ีมีกำรคัดกรองมำกท่ีสุด คือ รพ.เวียงสำ รพ.สต.ยำบ
หัวนำ รพ.สต.แม่สำคร และรพ.สต. ท่ีมีกำรคัดกรองและกำรบ ำบัดผู้ติดบุหรี่ น้อยหรือไม่มีเลยคือ รพ.สต.บ้ำนยำบนำเลิม 
รพ.สต.บ้ำนบ่อหอย  สสช.บ้ำนห้วยหยวก รพ.สต.บ้ำนห้วยไฟ 
  

อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ได้มีกำรด ำเนินงำนควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ตำมแนวทำงยุทธศำสตร์นโยบำย
แอลกอฮอล์ระดับชำติท้ัง ๕ ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ 1 : ควำมคุมกำรเข้ำถึง (เศรษฐศำสตร์ และกำยภำพ) ยุทธศำสตร์ 2 : 
ปรับเปล่ียนค่ำนิยม และลดแรงสนับสนุนกำรด่ืม ยุทธศำสตร์ 3 : ลดอันตรำยของกำรบริโภค ยุทธศำสตร์ ๔ : กำรจัดกำรปัญหำ
แอลกอฮอล์ในระดับพื้นท่ี ยุทธศำสตร์ 5 : พัฒนำกลไกกำรจัดกำรและสนับสนุนท่ีเข้มแข็ง ในส่วนของกำรด ำเนินงำนควบคุม
ยำสูบได้ด ำเนินตำมแนวทำงยุทธศำสตร์กำรควบคุมยำสูบระดับชำติ ฉบับท่ี ๒ จ ำนวน 4 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ท่ี 1 
สร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรควบคุมยำสูบของประเทศ  ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพ
ยำสูบรำยใหม่และเฝ้ำระวังธุรกิจยำสูบท่ีมุ่งเป้ำไปยังเด็ก เยำวชนและนักสูบหน้ำใหม่ ยุทธศำสตร์ท่ี 3  ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยำสูบ  
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และ ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ ท ำส่ิงแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่  ท้ังนี้กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวในพื้นท่ี ยังไม่บรรลุผล
ตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ เนื่องจำกยังขำดงบประมำณในกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคัญ ๆ  ด้วยเหตุนี้เพื่อให้กำรด ำเนินงำนตำม
แผนยุทธศำสตร์ระดับชำติ  ในระดับจังหวัด เกิดกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้จัดท ำ โครงกำรสนับสนุน
ควบคุมกำรบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และยำสูบ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ขึ้น เพื่อขอสนับสนุนงบประมำณส ำหรับ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนขับเคล่ือนกำรควบคุมสุรำและยำสูบของจังหวัดตำมแผนยุทธศำสตร์ระดับชำติฯให้มีประสิทธิผล
และประสิทธิภำพต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อขับเคล่ือนกลไกกำรด ำเนินงำนควบคุมยำสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ระดับอ ำเภอ 
๒. เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำปลอดบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ สร้ำงควำมตระหนักเรื่องพิษ

ภัยและรู้เท่ำทันกลยุทธ์ทำงกำรตลำดและป้องกันนักสูบนักด่ืมหน้ำใหม่ 
๓. เพื่อสร้ำงส่ิงแวดล้อมปลอดบุหรี่และสุรำ / ลดแรงสนับสนุนกำรด่ืม เพื่อควบคุมกำรบริโภคยำสูบและ

เครื่องด่ืม แอลกอฮอล์ โดยกำรเฝ้ำระวังและบังคับใช้กฎหมำย  
๔. เพื่อพัฒนำระบบกำรเข้ำถึงบริกำร และช่วยให้ผู้สูบ ผู้ด่ืมเลิกสูบบุหรี่ และเลิกดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  
๕. เพื่อพัฒนำมำตรกำรชุมชนเพื่อควบคุมกำรบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และยำสูบ 

 

3. ผลผลิตและตัวชี้วัดโครงการ  

มาตรการ ตัวชี้วัด 
1 .  เ พื่ อ ขั บ เ ค ล่ื อ น ก ล ไ ก ก ำ ร
ด ำ เ นิ น ง ำน คว บ คุ ม ย ำ สู บ แ ล ะ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ระดับอ ำเภอ 

1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรระดับอ ำเภอ (ถ้ำมี) 
2. บูรณำกำรยำสูบ และแอลกอฮอล์อ ำเภอ ท่ีครอบคลุมทุกมำตรกำร
ย่อย จ ำนวน 1 แผน  
3. คณะท ำงำนท่ีมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย  
4. กำรติดตำมประเมินผล  

2. กำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรท ำ
ให้ส่ิงแวดล้อมปลอดบุหรี่และสุรำ 
 

1. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับกำรตรวจสอบภำยใน 60 วันนับจำก
วันได้รับเรื่อง  เป้ำหมำย ร้อยละ 100 
2. จ ำนวนครั้งของกำรออกปฏิบัติงำนของหน่วย ATCU ในร้ำนค้ำท่ี
จ ำหน่ำยเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ หรือยำสูบ เป้ำหมำย..10......ร้ำน 
3. จ ำนวนของกำรกระท ำควำมผิด แล้วได้รับกำรด ำเนินกำรทำงคดี     
เป้ำหมำย....ไม่มี....คดี 
4. ควำมครอบคลุมในกำรติดเครื่องหมำยเขตปลอดบุหรี่ตำมกฎหมำยใน
ชุมชนเป้ำหมำย ชุมชนชนบท ร้อยละ 100 ชุมชนเมือง ร้อยละ 60 
5. กำรพบเห็นก้นบุหรี่ในสถำนท่ีสำธำรณะ 

3. กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
สถำนศึกษำปลอดบุหรี่และเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ 
 

สัดส่วนของสถำนศึกษำปลอดบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีประเมิน
ผ่ำนเกณฑ์  เป้ำหมำย  
ระดับประถมร้อยละ 20  ของสถำนศึกษำในอ ำเภอ 
ระดับมัธยมร้อยละ  20  ของสถำนศึกษำในอ ำเภอ 

4. กำรช่วยให้ ผู้เสพ ผู้ด่ืม เลิกสูบ 
เลิกดื่ม 
 

1. สัดส่วนของผู้ได้รับกำรคัดกรองควำมเส่ียงจำกกำรสูบบุหรี่และด่ืมสุรำ 
เป้ำหมำย้  ร้อยละ 50  
2. สัดส่วนผู้สูบบุหรี่ ท่ีได้รับกำรคัดกรองเข้ำสู่ระบบกำรบ ำบัดรักษำ  
เป้ำหมำย ร้อยละ 50 
3. สัดส่วนผู้เข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำท่ีเลิกสูบ ได้เป็นระยะเวลำ 1 ปี   
เป้ำหมำย ร้อยละ 20 
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มาตรการ ตัวชี้วัด 
4. สัดส่วนผู้ด่ืมเส่ียงสูงและเส่ียงปำนกลำงท่ีได้รับกำรคัดกรองเข้ำสู่ระบบ
กำรบ ำบัดรักษำ  เป้ำหมำย ร้อยละ ๑0 
5. สัดส่วนผู้เข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำท่ีลดระดับควำมเส่ียงของกำรด่ืมลง
อยำ่งน้อย 1 ระดับได้เป็นระยะเวลำ 1 ปี   
เป้ำหมำย ร้อยละ ๑0  

5. กำรพัฒนำมำตรกำรชุมชนเพื่อ
ค ว บ คุ ม ย ำ สู บ แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ด่ื ม
แอลกอฮอล์ 
 

จ ำนวนชุมชนท่ีก ำหนดมำตรกำรชุมชนในกำรป้องกัน ควบคุมยำสูบ หรือ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
เป้ำหมำย   
ชุมชนชนบท  1 หมู่บ้ำน/อ ำเภอ  

 
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 

4.1 กลุ่มเป้ำหมำยกำรขับเคล่ือนกลไกกำรด ำเนินงำนควบคุมยำสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ระดับอ ำเภอ 
   - คณะอนุกรรมกำรควบคุมยำสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ระดับอ ำเภอ 

 4.2 กลุ่มเป้ำหมำยกำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรท ำให้ส่ิงแวดล้อมปลอดบุหรี่และสุรำ 
       - พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีตำมพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
       - พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีตำมพระรำชบัญญัติควบคุมยำสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

4.3 กลุ่มเป้ำหมำยกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำปลอดบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
   - โรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษำ ประถมศึกษำ อำชีวะ/อุดมศึกษำ 
4.4 กลุ่มเป้ำหมำยกำรช่วยให้ผู้เสพ ผู้ด่ืม เลิกสูบเลิกดื่ม 
   - บุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนบ ำบัดรักษำผู้สูบบุหรี่/ด่ืมแอลกอฮอล์ ในโรงพยำบำลทุกแห่ง/ 
        โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 

 4.5 กลุ่มเป้ำหมำยกำรพัฒนำมำตรกำรชุมชนเพื่อควบคุมยำสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
       - บุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล แกนน ำ  ชุมชน  หมู่บ้ำน  ต ำบล  
 

5.วิธีการด าเนินงาน   
 

มาตรการที่ 1. การขับเคลื่อนกลไกการด าเนินงานควบคุมยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
1.1  ประชุมคณะกรรมกำรระดับจังหวัดยำสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

 1.2 ประชุมคณะอนุกรรมกำร / คณะท ำงำน 
1.3  จัดท ำ / ทบทวนแผนควบคุมยำสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์อ ำเภอ 
1.4  กิจกรรมอื่นๆ 

มาตรการที่ 2. การบังคับใช้กฎหมายและการท าให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหร่ีและสุรา 
     2.1 ประชำสัมพันธ์ข้อกฎหมำยควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และยำสูบ 
     2.2 กำรบังคับใช้กฎหมำยควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และยำสูบ 

    2.3 กิจกรรมอื่นๆ 
มาตรการที่ 3. การสนับสนุนการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
     3.1 กำรสนับสนุนสถำนศึกษำในกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
     3.2 กำรติดตำม ประเมินสถำนศึกษำตำมเกณฑ์ “สถำนศึกษำปลอดยำสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
     3.3 กิจกรรมอื่นๆ 
มาตรการที่ 4. การช่วยให้ผู้เสพ ผู้ด่ืม เลิกสูบเลิกด่ืม 
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     4.1 กำรประชุมคณะท ำงำนพัฒนำ(CPG)ระบบคัดกรอง บ ำบัดรักษำ ช่วยเลิก กลุ่มผู้สูบบุหรี่ ด่ืมสุรำ 
              ๔.๒  สนับสนุนกำรให้บริกำรคลินิกบ ำบัดบุหรี่ สุรำคุณภำพในโรงพยำบำลทุกแห่ง/โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล  
     4.๓ กำรบันทึกข้อมูลกำรคัดกรอง และบ ำบัดรักษำในระบบ HDC แฟ้ม Special PP 
     4.๔ กำรติดตำม ประสำนงำนสถำนบริกำรทุกแห่งให้บริกำรตำม CPG ท่ีก ำหนด 
     4.๕ กิจกรรมอื่นๆ 
 
มาตรการที่ 5. การพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อควบคุมยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
     5.1 กำรสนับสนุนชุมชนต้นแบบในกำรก ำหนดมำตรกำรชุมชน (1หมู่บ้ำน/1ต ำบล) 
     5.2 กำรติดตำม ประสำนงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
      
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 

    เดือน  มกรำคม 256๓ – 31 พฤษภำคม  2564 
 

๗. กลวิธีด ำเนินงำน/กิจกรรม    
ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
มาตรการที่ 1. การขับเคลื่อนกลไกการด าเนินงานควบคุมยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ระดับอ าเภอ 

๑ ๑.๑ ประชุมคณะอนุกรรมกำรควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ในระดับอ ำเภอ (ถ้ำมี) ไม่ใช้งบประมำณ 
๑.๒ ประชุมคณะอนุกรรมกำรควบคุมยำสูบ ในระดับอ ำเภอ (ถ้ำมี) ไม่ใช้งบประมำณ 

มาตรการที่ ๒ บังคับใช้กฎหมายและการท าให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหร่ีและสุรา 
๒ ๒.๑ กำรเฝ้ำระวังและบังคับใช้กฎหมำยควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

๒.๑.๑ ค่ำตอบแทนกำรลงพื้นท่ีเพื่อออกตรวจ/เตือนรณรงค์ประชำสัมพันธ ์
/บังคับใช้กฎหมำยฯในวัน เวลำ ในพื้นท่ี ช่วงเทศกำล(เทศกำลปีใหม่/สงกรำนต์/วันส ำคัญ)  
ในพื้นท่ี เป็นค่ำใช้จ่ำยดังนี้ 
- ค่ำตอบแทนจ ำนวน ๕ คน x ๑ ทีม  x  12๐ บำท x 6 ครั้ง เป็นเงิน ๓,๖๐๐  บำท 
- ค่ำวัสดุและค่ำถ่ำยเอกสำร ๕๐๐ บำท x ๑ ทีม เป็นเงิน ๕๐๐ บำท 
๒.๑.๒ ติดตำม รำยงำนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีข้อร้องเรียนจำกกำรบังคับใช้กฎหมำย 
๒.๑.๓ สรุปผลกำรตรวจเตือนเฝ้ำระวังและบังคับใช้กฎหมำยฯและกิจกรรมอื่นๆ รำยไตรมำส 

 
๔,๑๐๐  

 
 
 
 
 

มาตรการที่ ๓ การสนับสนุนการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
๓ ๓.๑ ประชำสัมพันธ์เชิญชวนสถำนศึกษำด ำเนินงำนโรงเรียนปลอดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และ

ยำสูบ 
 

ไม่ใช้งบประมำณ 

๓.๒ สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำตนเอง(ประเมินตนเอง) เป็นสถำนศึกษำปลอดบุหรี่-สุรำ
ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
 

ไม่ใช้งบประมำณ 

๓.๓ สนับสนุนคณะท ำงำนระดับอ ำเภอติดตำมเยี่ยมประเมิน ไม่ใช้งบประมำณ 
๓.๔ สนับสนุนส่ือในกำรด ำเนินงำน โดยสนับสนุนส่ือจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ส ำนักควบคุมกำรบริโภคยำสูบและมูลนิธิกำรรณรงค์เพื่อกำรไม่สูบบุหรี่ 

ไม่ใช้งบประมำณ 

มาตรการที่ ๔ การช่วยให้ผู้เสพ ผู้ด่ืม เลิกสูบเลิกด่ืม 
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ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

๔ ๔.๑ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบกำรคัดกรอง  บ ำบัดรักษำ ช่วยเลิก  กลุ่มผู้สูบ
บุหรี่  ด่ืมสุรำ และกำรบันทึกข้อมูลในระบบ HDC ในสถำนบริกำรทุกระดับ และ
กระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน“ชุมชนปลอดบุหรี่/ลดนักสูบหน้ำใหม่/
ขยำยภำคีเครือข่ำยในหมู่บ้ำน” กลุ่มเป้ำหมำย รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง ประชุม ๑ ครั้ง เป็น
ค่ำใช้จ่ำยดังนี้ 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน ๑๐ คน x ๗๐ บำท x ๑ ครั้ง   เป็นเงิน  ๗๐๐ บำท 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ๑๐ คน x ๒๕บำท x 2 มื้อ x ๑ ครั้งเป็นเงิน ๕๐๐ บำท 
- ค่ำวิทยำกรบรรยำย ๑ คน x 3 ช่ัวโมง x ๓00 บำท เป็นเงิน ๙00 บำท 

๒,๑๐๐ 

มาตรการที่ ๕ การพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อควบคุมยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
๕ ๕.๑.๑ กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร วำงแผนกำรด ำเนินงำนพฒันำชุมชนต้นแบบ ลด 

ละ เลิก บุหรี่  สุรำ ในพื้นท่ีน ำร่อง /สร้ำงควำมรู้ เรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ 
2560 /พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 2551 สู่กำรพัฒนำชุมชนต้นแบบ ลด ละ 
เลิก บุหรี่  สุรำ/ สร้ำงควำมรู้ เรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ 2560 /พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 2551 สู่กำรพัฒนำ “ร้ำนค้ำคุณธรรม”/สร้ำงมำตรกำรชุมชน/จัด
กิจกรรมรณรงค์ เป้ำหมำย 1 อ ำเภอ 1 ชุมชนต้นแบบ เป็นค่ำใช้จ่ำยดังนี้ 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 60 คน x ๗๐ บำท x 2 ครั้ง เป็นเงิน 8,๔00 บำท 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม 60 คน x ๒5 บำท x 2 มื้อ x 2 ครั้ง  เป็นเงิน ๖,๐00 บำท 
๕.๑.๒ สรุปแลกเปล่ียนผลกำรด ำเนินงำนโดยให้พื้นท่ีชุมชนน ำร่องน ำเสนอผลงำน 
- ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำนิทรรศกำรเสนอผลงำน อ ำเภอละ ๑ นิทรรศกำร เป็นเงิน ๑,๓00บำท 
 

๑๔,๔๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๕.๒ รณรงค์สร้ำงกระแส ลด ละ เลิกบุหรี่-เลิกสุรำเพื่อสุขภำพ โดยชุมชน และจัดกิจกรรม
ท่ีเหมำะสมตำมเทศกำล งำนบุญประเพณีส ำคัญ เช่น เทศกำลสงกรำนต์ วันงดด่ืมสุรำ
แห่งชำติ วันงดสูบบุหรี่โลก และประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้ำเบียร์ 

ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๓ ส่ือสำรประชำสัมพันธ์ให้ส่วนรำชกำรและประชำชนท่ัวไปรับทรำบและปฏิบัติตำม
กฎหมำยควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

ไม่ใช้งบประมำณ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๖๐๐ บาท (สองหม่ืนหกร้อยบาทถ้วน) 
 

หมายเหตุ : ทุกหมวดทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉล่ียกันได้ 
 
๘. สถานที่ด าเนินโครงการ   
 

ด ำเนินกำรในพื้นท่ี อ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำน 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 

๘.๑ นำยชุมพล  สุทธิ    สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 
๘.๒ นำยฉลองชัย  สิทธิวัง   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   
 

๑๐. การประเมินผล 
 

9.1 กำรประเมินผลกำรเฝ้ำระวังและบังคับใช้กฎหมำยบุหรี่และสุรำโดยระบบ TAS 
9.2 กำรประเมินผลตำมแนวทำง 7 มำตรกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำปลอดบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
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9.3 กำรประเมินผลกำรคัดกรองและบ ำบัดรักษำของบุหรี่และสุรำจำกระบบรำยงำน HDC (43 แฟ้ม) 
9.4 กำรประเมินผลกำรพัฒนำมำตรกำรชุมชนเพื่อควบคุมยำสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
 

1. งบประมาณ  ขอรับกำรสนับสนุนจำก ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน จ ำนวน ๒๐,๖๐๐ บำท  
(สองหมื่นหกร้อยบำทถ้วน) รำยละเอียดตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ดังนี้ 

 
 
 

1๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 เกิดควำมร่วมมือทุกภำคส่วนในกำรรณรงค์สร้ำงกระแสสังคมอ ำเภอปลอดบุหรี่สุรำ 
11.2 มีสถำนท่ีสำธำรณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ ตำมพระบัญญัติคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ (ฉบับท่ี 19) 
        พ.ศ. 2535 
11.3 มีคณะท ำงำนระดับอ ำเภอ เพื่อปฏิบัติกำรเฝ้ำระวัง ตำม กฎหมำยควบคุมยำสูบและแอลกอฮอล์ 

 11.4 จ ำนวนผู้สูบบุหรี่ ผู้ด่ืมสุรำรำยใหม่ลดลง 
 11.5 อัตรำกำรสูบบุหรี่ลดลง 
 11.6 ขยำยระบบกำรบริกำรช่วยเลิกบุหรี่ เลิกแอลกอฮอล์ ถึงหน่วยบริกำรระดับ รพ.สต. 
 11.7 มีชุมชนต้นแบบในกำรลด ละ เลิก บุหรี่  สุรำ 1 ชุมชน/อ ำเภอ 
 
1๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

นำยฉลองชัย  สิทธิวัง    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
1๔. ผู้เสนอโครงการ 
 
 
       (นำยฉลองชัย  สิทธิวัง.) 

        ต ำแหน่ง.นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ผู้เสนอโครงกำรฯ 
 

 
1๕. ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
                          (.นำยชุมพล  สุทธิ.) 
                            ต ำแหน่ง   สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 

         ผู้เห็นชอบโครงกำรฯ 
 
1๖. ผู้อนุมัติโครงการ 
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ก าหนดการ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการคัดกรอง  บ าบัดรักษา ช่วยเลิก  กลุ่มผู้สูบบุหร่ี  ด่ืมสุรา และการบันทึก

ข้อมูลในระบบ HDC ในสถานบริการทุกระดับ และกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน“ชุมชนปลอดบุหร่ี/
ลดนักสูบหน้าใหม่/ขยายภาคีเครือข่ายในหมู่บ้าน” กลุ่มเป้าหมาย รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง ประชุม ๑ คร้ัง 

วันที่ …………………………………………… ณ ห้องประชุม สสอ เวียงสา  

เวลา กิจกรรม วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  จนท. สสอ เวียงสำ 

08.45 - 09.00 น. พิธีเปิด นำยชุมพล  สุทธิ 
สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 

09.00 – 12.00 น. กำรบรรยำยและฝึกปฏิบัติกำร 

-แนวทำงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบกำรคัดกรอง  
บ ำบัดรักษำ ช่วยเลิก  กลุ่มผู้สูบบุหรี่  ด่ืมสุรำ 
และกำรบันทึกข้อมูลในระบบ HDC ในสถำน
บริกำรทุกระดับ 

นำยอดิเทพ  เพียรไพรงำม สสอ เวียงสำ 
 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. 

 

 

บรรยำยกระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน“ชุมชนปลอดบุหรี่/ลดนักสูบหน้ำ
ใหม่/ขยำยภำคีเครือข่ำยในหมู่บ้ำน 

นายพงษ์ชัย  หม่ืนค าสี สสอ เวียงสา 
 

16.00 - 16.30 น. -สรุป อภิปรำย ซักถำม 

 

นำยชุมพล สุทธิ สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 
นำยฉลองชัย  สิทธิวัง สสอ เวียงสำ 
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กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแผนการด าเนินงานพัฒนาชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก บหุร่ี  สุรา ในพื้นที่น ารอ่ง /
สร้างความรู้ เร่ือง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 /พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 2551 สู่การพัฒนา
ชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหร่ี  สุรา/ สร้างความรู้ เร่ือง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 /พ.ร.บ.ควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 2551 สู่การพัฒนา “ร้านค้าคุณธรรม”/สร้างมาตรการชุมชน/จัดกิจกรรมรณรงค์ เป้าหมาย 1 
อ าเภอ 1 ชุมชนต้นแบบ คร้ังที่ 1 

วันที่ …………………………………………… ณ ห้องประชุม สสอ เวียงสา  

เวลา กิจกรรม วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  จนท. สสอ เวียงสา 

08.45 - 09.00 น. พิธีเปิด นายชุมพล  สุทธ ิ
สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 

09.00 – 12.00 น. การบรรยาย 

-ความรู้ เร่ือง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
2560 /พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
2551 

นายพงษ์ชัย  หม่ืนค าสี สสอ เวียงสา 
 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 

 

 

บรรยายแนวทางการด าเนินงานพัฒนาชุมชน
ต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหร่ี  สุรา ในพื้นที่น าร่อง 

นายชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 
 

14.00 – 16.00 น. 

 

บรรยาย ทิศทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ลด 
ละ เลิก บุหร่ี  สุรา/ สร้างความรู้ เร่ือง พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 /พ.ร.บ.
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 2551 สู่การ
พัฒนา “ร้านค้าคุณธรรม”/สร้างมาตรการ
ชุมชน/จัดกิจกรรมรณรงค์ เป้าหมาย 1 
อ าเภอ 1 ชุมชนต้นแบบ 

นายพงษ์ชัย  หม่ืนค าสี สสอ เวียงสา 
 

16.00 - 16.30 น. -สรุป อภิปราย ซักถาม 

 

นายชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 
นายฉลองชัย  สิทธิวัง สสอ เวียงสา 
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กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแผนการด าเนินงานพัฒนาชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก บหุร่ี  สุรา ในพื้นที่น ารอ่ง /
สร้างความรู้ เร่ือง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 /พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 2551 สู่การพัฒนา
ชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหร่ี  สุรา/ สร้างความรู้ เร่ือง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 /พ.ร.บ.ควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 2551 สู่การพัฒนา “ร้านค้าคุณธรรม”/สร้างมาตรการชุมชน/จัดกิจกรรมรณรงค์ เป้าหมาย 1 
อ าเภอ 1 ชุมชนต้นแบบ คร้ังที่ 2 

วันที่ …………………………………………… ณ ห้องประชุม สสอ เวียงสา  

เวลา กิจกรรม วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  จนท. สสอ เวียงสา 

08.45 - 09.00 น. พิธีเปิด นายชุมพล  สุทธ ิ
สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 

09.00 – 12.00 น. การบรรยาย 

-ทบทวนความรู้ เร่ือง พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 /พ.ร.บ.ควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 2551 

- รายงานผลการตรวจบังคับใช้กฏหมาย 

นายพงษ์ชัย  หม่ืนค าสี สสอ เวียงสา 
 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 

 

 

สรุปผลการคัดเลือก ชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก 
บุหร่ี  สุรา ในพื้นทีน่ าร่อง 

นายชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 
 

14.00 – 16.00 น. 

 

บรรยาย รูปแบบชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก 
บุหร่ี  สุรา/ สู่การพัฒนา “ร้านค้าคุณธรรม”/
สร้างมาตรการชุมชน/จัดกิจกรรมรณรงค์ 
เป้าหมาย 1 อ าเภอ 1 ชุมชนต้นแบบ 

นายพงษ์ชัย  หม่ืนค าสี สสอ เวียงสา 
 

16.00 - 16.30 น. -สรุป อภิปราย ซักถาม 

 

นายชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 
นายฉลองชัย  สิทธิวัง สสอ เวียงสา 
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แผนปฎิบัติการ 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ เดอืน 

    (บาท) มค 
63 

กพ
63 

มคี
63 

เมย
63 

พค
63 

มยิ
63 

กค
63 

สค
63 

กย
63 

ตค
63 

พย
63 

ธค
63 

มค
64 

กพ
64 

มคี
64 

พค
64 

มาตรการท่ี 1. การขับเคลื่อนกลไกการด าเนินงานควบคุมยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ระดับอ าเภอ                                 

๑ 
๑.๑ ประชุมคณะอนุกรรมกำรควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ ในระดับอ ำเภอ (ถ้ำมี) 

ไม่ใช้งบประมำณ 

                            

  
๑.๒ ประชุมคณะอนุกรรมกำรควบคุมยำสูบ ใน
ระดับอ ำเภอ (ถ้ำมี) 

ไม่ใช้งบประมำณ 

                            

มาตรการท่ี ๒ บังคับใช้กฎหมายและการท าให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหร่ีและสุรา                                 

๒ 
๒.๑ กำรเฝ้ำระวังและบังคับใช้กฎหมำยควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์

  
                                

  

๒.๑.๑ ค่ำตอบแทนกำรลงพ้ืนที่เพ่ือออกตรวจ/เตือน
รณรงค์ประชำสัมพันธ์/บังคับใช้กฎหมำยฯในวัน 
เวลำ ในพ้ืนที่ ช่วงเทศกำล(เทศกำลปีใหม่/
สงกรำนต์/วันส ำคัญ)  

๔,๑๐๐ 

      



          



            

  
๒.๑.๒ ติดตำม รำยงำนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 
กรณีมีข้อร้องเรียนจำกกำรบังคับใช้กฎหมำย 

  

  
๒.๑.๓ สรุปผลกำรตรวจเตือนเฝ้ำระวังและบังคับใช้
กฎหมำยฯและกิจกรรมอื่นๆ รำยไตรมำส 

  

      


      


      


      


มาตรการท่ี ๓ การสนับสนุนการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์                                 

๓ 
๓.๑ ประชำสัมพันธ์เชิญชวนสถำนศึกษำด ำเนินงำน
โรงเรียนปลอดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และยำสูบ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
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ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ เดอืน 

    (บาท) มค 
63 

กพ
63 

มคี
63 

เมย
63 

พค
63 

มยิ
63 

กค
63 

สค
63 

กย
63 

ตค
63 

พย
63 

ธค
63 

มค
64 

กพ
64 

มคี
64 

พค
64 

  

๓.๒ สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำตนเอง(ประเมิน
ตนเอง) เป็นสถำนศึกษำปลอดบุหรี่-สุรำตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด 
 

ไม่ใช้งบประมำณ 

  
๓.๓ สนับสนุนคณะท ำงำนระดับอ ำเภอติดตำมเย่ียม
ประเมิน 
 

ไม่ใช้งบประมำณ 

  

๓.๔ สนับสนุนสื่อในกำรด ำเนินงำน โดยสนับสนุนสื่อ
จำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ ส ำนักควบคุมกำรบริโภคยำสูบและ
มูลนิธิกำรรณรงค์เพ่ือกำรไม่สูบบุหรี ่
 

ไม่ใช้งบประมำณ 

มาตรการท่ี ๔ การช่วยให้ผู้เสพ ผู้ด่ืม เลิกสูบเลิกด่ืม                                 

๔ 

๔.๑ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบกำรคัด
กรอง  บ ำบัดรักษำ ช่วยเลิก  กลุ่มผู้สูบบุหรี่  ด่ืม
สุรำ และกำรบันทึกข้อมูลในระบบ HDC ในสถำน
บริกำรทุกระดับ และกระบวนกำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน“ชุมชนปลอดบุหรี่/ลดนักสูบ
หน้ำใหม่/ขยำยภำคีเครือข่ำยในหมู่บ้ำน” 
กลุ่มเป้ำหมำย รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง ประชุม ๑ ครั้ง 
เป็นค่ำใช้จ่ำยดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๑๐๐ 
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ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ เดอืน 

    (บาท) มค 
63 

กพ
63 

มคี
63 

เมย
63 

พค
63 

มยิ
63 

กค
63 

สค
63 

กย
63 

ตค
63 

พย
63 

ธค
63 

มค
64 

กพ
64 

มคี
64 

พค
64 

มาตรการท่ี ๕ การพัฒนามาตรการชุมชนเพ่ือควบคุมยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์                                 

๕ 

๕.๑.๑ กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร วำง
แผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำชุมชนต้นแบบ ลด ละ 
เลิก บุหรี่  สุรำ ในพ้ืนที่น ำร่อง /สร้ำงควำมรู้ เรื่อง 
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ 2560 /พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 2551 สู่กำรพัฒนำ
ชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหรี่  สุรำ/ สร้ำง
ควำมรู้ เรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ 
2560 /พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
2551 สู่กำรพัฒนำ “ร้ำนค้ำคุณธรรม”/สร้ำง
มำตรกำรชุมชน/จัดกิจกรรมรณรงค์ เป้ำหมำย 1 
อ ำเภอ 1 ชุมชนต้นแบบ เป็นค่ำใช้จ่ำยดังน้ี 

๑๔,๔๐๐ 

    



            



            

  

๕.๒ รณรงค์สร้ำงกระแส ลด ละ เลิกบุหรี-่เลิกสุรำ
เพ่ือสุขภำพ โดยชุมชน และจัดกิจกรรมที่เหมำะสม
ตำมเทศกำล งำนบุญประเพณีส ำคัญ เช่น เทศกำล
สงกรำนต์ วันงดด่ืมสุรำแห่งชำติ วันงดสูบบุหรี่โลก 
และประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้ำเบียร์ 

ไม่ใช้งบประมำณ 

      



          



  



      

  
๕.๓ สื่อสำรประชำสัมพันธ์ให้ส่วนรำชกำรและ
ประชำชนทั่วไปรับทรำบและปฏิบัติตำมกฎหมำย
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

ไม่ใช้งบประมำณ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๖๐๐ บาท (สองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 

 


