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สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ๕๕11๐
6 กุมภำพันธ์ 2563

เรื่อง เสนอโครงกำรฯ เพื่อลงนำมอนุมัติ
เรียน นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดน่ำน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน ที่ นน ๐032.012/70 ลงวันที่ 6 มกรำคม 2563 เรื่องชี้แจง
นโยบำยและแผนปฏิบัติกำรป้องกันแก้ไขกำรดำเนินงำนยำเสพติด สุขภำพจิต ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่
สิ่งที่ส่งมำด้วย โครงกำรสนับสนุนกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ชุด
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน โดยกลุ่มงำนควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ได้ชี้แจง
นโยบำยและแผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขกำรดำเนินงำนยำเสพติด สุขภำพจิต ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่
เมื่อ วันที่ 13 มกรำคม 2563จำกกำรประชุม ชี้แ จงดั ง กล่ำวได้ แจ้ง จัดสรรงบประมำณเพื่ อเป็ นค่ ำใช้ จ่ำ ยในกำร
ดำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ปี พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อนกลไกกำรดำเนินงำนควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับ อำเภอให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม อย่ำงมีประสิทธิภำพซึ่งอำเภอเวียงสำได้รับจัดสรรงบประมำณ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๖๐๐ บำท (สองหมื่นหก
ร้อยบำทถ้วน) นั้น
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ ได้จัดทำโครงกำรสนับสนุนกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เพื่อรองรับกำรดำเนินงำนตำมงบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร ๒๐,๖๐๐ บำท (สองหมื่นหกร้อยบำทถ้วน) ดังกล่ำวแล้ว จึงขอนำส่งโครงกำรฯ เพื่อโปรดพิจำรณำลง
นำมอนุมัติ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำลงนำม
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยชุมพล สุทธิ)
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
โทร ๐8 4616 5432 (ผู้ประสำนงำน)
โทรสำร ๐ ๕๔-718 193
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โครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
1. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล
สถำนกำรณ์กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดน่ำน จำกสำนักงำนสถิติแห่งชำติฯ อัตรำผู้ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์สม่ำเสมอ ร้อยละ 4๒.๔ มีอัตรำกำรดื่มสม่ำเสมออยู่ในอันดับ ๔ ของประเทศ ประกอบกับข้อมูลกำรคัด
กรอง(HDC) ของจังหวัดน่ำน ปี 25๖๑ พบว่ำ จำนวนประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป มีควำมชุกรวมกำรบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในภำพรวมของจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ ๒๒.๗๖ แต่อำเภอที่มีควำมชุกมำกที่สุด คือ อำเภอนำหมื่น ร้อยละ 4
๑.๔๖ รองลงมำคือ อำเภอปัว ร้อยละ 29.๔๔ และอำเภอเมืองน่ำน ร้อยละ 2๖.๕๙ ตำมลำดับ ซึ่งจุดแข็งของกำร
ดำเนินงำนควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มของจังหวัดน่ำนนั้น มีภำคประชำสังคมที่เข้มแข็ง บูรณำกำรร่วมกันทุกภำคส่วน
ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้ำน เพื่อเป้ำหมำยของกำรลดนักดื่มหน้ำใหม่ สร้ำงเครือข่ำย สืบสำนประเพณี
ปลอดเหล้ำเบียร์ ส่งเสริมมำตรกำรชุมชนและกฎหมำย รวมถึงกิจกรรมกำรคืนคนดีสู่อ้อมกอดของชุมชน แต่ก็มีอุปสรรค
ภำยใต้กระแสสังคมโลกโซเชียลที่พบปัญหำวัยรุ่นในกำรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาเภอเวียงสา พบว่าจากข้อมูลการคัดกรอง(HDC)กำรคัด
กรองและกำรบำบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (specialpp) เขตสุขภำพที่ 1 จังหวัดน่ำน อำเภอเวียงสำ ปี งบประมำณ
2563 จำนวนประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป 43863 คนได้รับกำรคัดกรอง 3001 คน 6.84% ผลกำรคัดกรอง ไม่เคย
ดื่ม1352คน เคยดื่มสุรำแต่หยุดมำแล้ว1 ปีขึ้นไป 509 คน ดื่มสุรำ1100 คนและพบว่ำ จำนวนผู้ดื่มสุรำควำมเสี่ยงต่ำ
900คน จำนวนผู้ดื่มสุรำควำมเสี่ยงปำนกลำง 372คน จำนวนผู้ดื่มสุรำควำมเสี่ยงสูง18คน โดยพื้นที่ที่มีกำรคัดกรอง
มำกที่สุด คือรพ.สต.ยำบหัวนำ รพ.สต.แม่สำคร รพ.สต.บ้ำนป่ำแพะ รพ.สต.บ้ำนวังม่วง และรพ.สต. ที่มีกำรคัดกรองและ
กำรบำบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยหรือไม่มีเลยคือ รพ.สต.ไหล่น่ำน รพ.สต.ส้ำน รพ.สต.ปงสนุก รพ.สต.อ่ำยนำ
ไลย รพ.สต.บ้ำนฝั่งหมิ่น รพ.สต.ส้ำนนำหนองใหม่ รพ.สต.บ้ำนยำบนำเลิม สสช.บ้ำนสำลี่ รพ.สต.บ้ำนบ่อหอย สสช.
บ้ำนห้วยหยวก รพ.สต.บ้ำนทรำยทอง รพ.สต.บ้ำนศรีนำชื่น รพ.สต.บ้ำนห้วยไฟ
สถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบจังหวัดน่ำน ข้อมูลกำรคัดกรอง (HDC) ของจังหวัดน่ำน ปี 25๖๑ พบว่ำ จำนวน
ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป มีควำมชุกกำรบริโภคยำสูบในภำพรวมของจัง หวัดอยู่ที่ร้อยละ ๘.๘๖ อำเภอที่มีควำมชุก
สูงสุด คือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ร้อยละ ๕๕.๓๙ รองลงมำคือ อำเภอนำหมื่น ร้อยละ ๕๔.๘๗ และอำเภอบ้ำนหลวง
ร้อยละ ๑๕.๗8 ตำมลำดับ สถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบ อำเภอเวียงสำ ข้อมูลกำรคัดกรอง(HDC)กำรคัดกรองและกำร
บำบัดผู้ติดบุหรี่ สะสมรำยเดือนเขตสุขภำพที่ 1 จังหวัดน่ำน อำเภอเวียงสำ ปี งบประมำณ2563 เดือน ตุลำคม จำนวน
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% โดยผู้ที่สูบบุหรี่ได้รับกำรบำบัด 1,967 คน
72.40% สำมำรถเลิกบุหรี่ได้ 6เดือนมีจำนวน 38 คน โดยพื้นที่ที่มีกำรคัดกรองมำกที่สุด คือ รพ.เวียงสำ รพ.สต.ยำบ
หัวนำ รพ.สต.แม่สำคร และรพ.สต. ที่มีกำรคัดกรองและกำรบำบัดผู้ติดบุหรี่ น้อยหรือไม่มีเลยคือ รพ.สต.บ้ำนยำบนำเลิม
รพ.สต.บ้ำนบ่อหอย สสช.บ้ำนห้วยหยวก รพ.สต.บ้ำนห้วยไฟ
อ ำเภอเวี ยงสำ จั งหวั ดน่ ำน ได้ มี กำรด ำเนิ นงำนควบคุ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ตำมแนวทำงยุ ทธศำสตร์ นโยบำย
แอลกอฮอล์ระดับชำติทั้ง ๕ ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ 1 : ควำมคุมกำรเข้ำถึง (เศรษฐศำสตร์ และกำยภำพ) ยุทธศำสตร์ 2 :
ปรับเปลี่ยนค่ำนิยม และลดแรงสนับสนุนกำรดื่ม ยุทธศำสตร์ 3 : ลดอันตรำยของกำรบริโภค ยุทธศำสตร์ ๔ : กำรจัดกำรปัญหำ
แอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ ยุทธศำสตร์ 5 : พัฒนำกลไกกำรจัดกำรและสนับสนุนที่เข้มแข็ง ในส่วนของกำรดำเนินงำนควบคุม
ยำสูบได้ดำเนินตำมแนวทำงยุทธศำสตร์กำรควบคุมยำสูบระดับชำติ ฉบั บที่ ๒ จำนวน 4 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ 1
สร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรควบคุมยำสูบของประเทศ ยุทธศำสตร์ที่ 2 ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพ
ยำสูบรำยใหม่และเฝ้ำระวังธุรกิจยำสูบที่มุ่งเป้ำไปยังเด็ก เยำวชนและนักสูบหน้ำใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 ช่ วยผู้เสพให้เลิกใช้ยำสูบ
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และ ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ ทั้งนี้กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนดังกล่ำวในพื้นที่ ยังไม่บรรลุผล
ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ เนื่องจำกยังขำดงบประมำณในกำรดำเนินงำนที่สำคัญ ๆ ด้วยเหตุนี้เพื่อให้กำรดำเนินงำนตำม
แผนยุทธศำสตร์ระดับชำติ ในระดับจังหวัด เกิดกำรดำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึง ได้จัดทำโครงกำรสนับสนุน
ควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ขึ้น เพื่อขอสนับสนุนงบประมำณสำหรับ
สนับสนุนกำรดำเนินงำนขับเคลื่อนกำรควบคุมสุรำและยำสูบของจังหวัดตำมแผนยุทธศำสตร์ระดับชำติฯให้มีประสิทธิผล
และประสิทธิภำพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อขับเคลื่อนกลไกกำรดำเนินงำนควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอ
๒. เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนสถำนศึกษำปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สร้ำงควำมตระหนักเรื่องพิษ
ภัยและรู้เท่ำทันกลยุทธ์ทำงกำรตลำดและป้องกันนักสูบนักดื่มหน้ำใหม่
๓. เพื่อ สร้ำ งสิ่ง แวดล้อ มปลอดบุ หรี่ แ ละสุ รำ / ลดแรงสนับสนุนกำรดื่ม เพื่อ ควบคุม กำรบริโ ภคยำสูบ และ
เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ โดยกำรเฝ้ำระวังและบังคับใช้กฎหมำย
๔. เพื่อพัฒนำระบบกำรเข้ำถึงบริกำร และช่วยให้ผู้สูบ ผู้ดื่มเลิกสูบบุหรี่ และเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๕. เพื่อพัฒนำมำตรกำรชุมชนเพื่อควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ
3. ผลผลิตและตัวชี้วัดโครงการ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
1 . เ พื่ อ ขั บ เ ค ลื่ อ น ก ล ไ ก ก ำ ร 1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรระดับอำเภอ (ถ้ำมี)
ด ำ เ นิ น ง ำ น ค ว บ คุ ม ย ำ สู บ แ ล ะ 2. บูรณำกำรยำสูบ และแอลกอฮอล์ อำเภอ ที่ครอบคลุมทุกมำตรกำร
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอ
ย่อย จำนวน 1 แผน
3. คณะทำงำนที่มีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย
4. กำรติดตำมประเมินผล
2. กำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรทำ 1. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกำรตรวจสอบภำยใน 60 วันนับจำก
ให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และสุรำ
วันได้รับเรื่อง เป้ำหมำย ร้อยละ 100
2. จำนวนครั้ ง ของกำรออกปฏิบัติง ำนของหน่วย ATCU ในร้ ำนค้ำ ที่
จำหน่ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือยำสูบ เป้ำหมำย..10......ร้ำน
3. จ ำนวนของกำรกระท ำควำมผิ ด แล้ ว ได้ รั บ กำรด ำเนิ นกำรทำงคดี
เป้ำหมำย....ไม่มี....คดี
4. ควำมครอบคลุมในกำรติดเครื่องหมำยเขตปลอดบุหรี่ตำมกฎหมำยใน
ชุมชนเป้ำหมำย ชุมชนชนบท ร้อยละ 100 ชุมชนเมือง ร้อยละ 60
5. กำรพบเห็นก้นบุหรี่ในสถำนที่สำธำรณะ
3. กำรสนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น งำน สัดส่วนของสถำนศึกษำปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ประเมิน
สถำนศึกษำปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม ผ่ำนเกณฑ์ เป้ำหมำย
แอลกอฮอล์
ระดับประถมร้อยละ 20 ของสถำนศึกษำในอำเภอ
ระดับมัธยมร้อยละ 20 ของสถำนศึกษำในอำเภอ
4. กำรช่ ว ยให้ ผู้ เ สพ ผู้ ดื่ ม เลิ ก สู บ 1. สัดส่วนของผู้ได้รับกำรคัดกรองควำมเสี่ยงจำกกำรสูบบุหรี่และดื่มสุรำ
เลิกดื่ม
เป้ำหมำย้ ร้อยละ 50
2. สั ดส่ วนผู้สู บบุ หรี่ ที่ไ ด้ รับ กำรคั ดกรองเข้ำ สู่ร ะบบกำรบำบัด รัก ษำ
เป้ำหมำย ร้อยละ 50
3. สั ดส่ วนผู้เ ข้ำ รับ กำรบ ำบั ดรั กษำที่ เลิ กสู บ ได้ เป็ นระยะเวลำ 1 ปี
เป้ำหมำย ร้อยละ 20
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มาตรการ

ตัวชี้วัด
4. สัดส่วนผู้ดื่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงปำนกลำงที่ได้รับกำรคัดกรองเข้ำสู่ระบบ
กำรบำบัดรักษำ เป้ำหมำย ร้อยละ ๑0
5. สัดส่วนผู้เข้ำรับกำรบำบัดรักษำที่ลดระดับควำมเสี่ยงของกำรดื่มลง
อย่ำงน้อย 1 ระดับได้เป็นระยะเวลำ 1 ปี
เป้ำหมำย ร้อยละ ๑0
5. กำรพั ฒ นำมำตรกำรชุ ม ชนเพื่ อ จำนวนชุมชนที่กำหนดมำตรกำรชุมชนในกำรป้องกัน ควบคุมยำสูบ หรือ
ค ว บ คุ ม ย ำ สู บ แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
เป้ำหมำย
ชุมชนชนบท 1 หมู่บ้ำน/อำเภอ
4. กลุ่มเป้าหมาย
4.1 กลุ่มเป้ำหมำยกำรขับเคลื่อนกลไกกำรดำเนินงำนควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอ
- คณะอนุกรรมกำรควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอ
4.2 กลุ่มเป้ำหมำยกำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และสุรำ
- พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
- พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมยำสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
4.3 กลุ่มเป้ำหมำยกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนสถำนศึกษำปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- โรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษำ ประถมศึกษำ อำชีวะ/อุดมศึกษำ
4.4 กลุ่มเป้ำหมำยกำรช่วยให้ผู้เสพ ผู้ดื่ม เลิกสูบเลิกดื่ม
- บุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนบำบัดรักษำผู้สูบบุหรี่/ดื่มแอลกอฮอล์ ในโรงพยำบำลทุกแห่ง/
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
4.5 กลุ่มเป้ำหมำยกำรพัฒนำมำตรกำรชุมชนเพื่อควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- บุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล แกนนำ ชุมชน หมู่บ้ำน ตำบล
5.วิธีการดาเนินงาน
มาตรการที่ 1. การขับเคลื่อนกลไกการดาเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.1 ประชุมคณะกรรมกำรระดับจังหวัดยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.2 ประชุมคณะอนุกรรมกำร / คณะทำงำน
1.3 จัดทำ / ทบทวนแผนควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อำเภอ
1.4 กิจกรรมอื่นๆ
มาตรการที่ 2. การบังคับใช้กฎหมายและการทาให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และสุรา
2.1 ประชำสัมพันธ์ข้อกฎหมำยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ
2.2 กำรบังคับใช้กฎหมำยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ
2.3 กิจกรรมอื่นๆ
มาตรการที่ 3. การสนับสนุนการดาเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3.1 กำรสนับสนุนสถำนศึกษำในกำรเข้ำร่วมโครงกำร
3.2 กำรติดตำม ประเมินสถำนศึกษำตำมเกณฑ์ “สถำนศึกษำปลอดยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3.3 กิจกรรมอื่นๆ
มาตรการที่ 4. การช่วยให้ผู้เสพ ผู้ดื่ม เลิกสูบเลิกดื่ม
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4.1 กำรประชุมคณะทำงำนพัฒนำ(CPG)ระบบคัดกรอง บำบัดรักษำ ช่วยเลิก กลุ่มผู้สูบบุหรี่ ดื่มสุรำ
๔.๒ สนับสนุนกำรให้บริกำรคลินิกบำบัดบุหรี่ สุรำคุณภำพในโรงพยำบำลทุกแห่ง /โรงพยำบำลส่ง เสริม
สุขภำพตำบล
4.๓ กำรบันทึกข้อมูลกำรคัดกรอง และบำบัดรักษำในระบบ HDC แฟ้ม Special PP
4.๔ กำรติดตำม ประสำนงำนสถำนบริกำรทุกแห่งให้บริกำรตำม CPG ที่กำหนด
4.๕ กิจกรรมอื่นๆ
มาตรการที่ 5. การพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5.1 กำรสนับสนุนชุมชนต้นแบบในกำรกำหนดมำตรกำรชุมชน (1หมู่บ้ำน/1ตำบล)
5.2 กำรติดตำม ประสำนงำนกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
6. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือน มกรำคม 256๓ – 31 พฤษภำคม 2564
๗. กลวิธีดำเนินงำน/กิจกรรม
ลาดับ

กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

มาตรการที่ 1. การขับเคลื่อนกลไกการดาเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอาเภอ
๑ ๑.๑ ประชุมคณะอนุกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับอำเภอ (ถ้ำมี)
ไม่ใช้งบประมำณ
๑.๒ ประชุมคณะอนุกรรมกำรควบคุมยำสูบ ในระดับอำเภอ (ถ้ำมี)
ไม่ใช้งบประมำณ
มาตรการที่ ๒ บังคับใช้กฎหมายและการทาให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และสุรา
๒ ๒.๑ กำรเฝ้ำระวังและบังคับใช้กฎหมำยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๒.๑.๑ ค่ำตอบแทนกำรลงพื้นที่เพื่อออกตรวจ/เตือนรณรงค์ประชำสัมพันธ์
๔,๑๐๐
/บังคับใช้กฎหมำยฯในวัน เวลำ ในพื้นที่ ช่วงเทศกำล(เทศกำลปีใหม่/สงกรำนต์/วันสำคัญ)
ในพื้นที่ เป็นค่ำใช้จ่ำยดังนี้
- ค่ำตอบแทนจำนวน 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
มาตรการที่ ๓ การสนับสนุนการดาเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๓ ๓.๑ ประชำสัมพันธ์เชิญชวนสถำนศึกษำดำเนินงำนโรงเรียนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ ไม่ใช้งบประมำณ
ยำสูบ
๓.๒ สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำตนเอง(ประเมินตนเอง) เป็นสถำนศึกษำปลอดบุหรี่ -สุรำ
ตำมเกณฑ์ที่กำหนด

ไม่ใช้งบประมำณ

๓.๓ สนับสนุนคณะทำงำนระดับอำเภอติดตำมเยี่ยมประเมิน
๓.๔ สนับสนุนสื่อในกำรดำเนินงำน โดยสนับสนุนสื่อจำก สำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักควบคุมกำรบริโภคยำสูบและมูลนิธิกำรรณรงค์เพื่อกำรไม่สูบบุหรี่
มาตรการที่ ๔ การช่วยให้ผู้เสพ ผู้ดื่ม เลิกสูบเลิกดื่ม

ไม่ใช้งบประมำณ
ไม่ใช้งบประมำณ

5

ลาดับ

กิจกรรม

๔

๔.๑ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบกำรคัดกรอง บำบัดรักษำ ช่วยเลิก กลุ่มผู้สูบ
บุหรี่ ดื่มสุรำ 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
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ๑๐ คน x ๒๕บำท x 2 มื้อ x ๑ ครั้งเป็นเงิน ๕๐๐ บำท
- ค่ำวิทยำกรบรรยำย ๑ คน x 3 ชั่วโมง x ๓00 บำท เป็นเงิน ๙00 บำท
มาตรการที่ ๕ การพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๕ ๕.๑.๑ กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร วำงแผนกำรดำเนินงำนพัฒนำชุมชนต้นแบบ ลด
ละ เลิก บุหรี่ สุรำ ในพื้นที่นำร่อง /สร้ำงควำมรู้ เรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ
2560 /พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 สู่กำรพัฒนำชุมชนต้นแบบ ลด ละ
เลิก บุหรี่ สุรำ/ สร้ำงควำมรู้ เรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ 2560 /พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 สู่กำรพัฒนำ “ร้ำนค้ำคุณธรรม”/สร้ำงมำตรกำรชุมชน/จัด
กิจกรรมรณรงค์ เป้ำหมำย 1 อำเภอ 1 ชุมชนต้นแบบ เป็นค่ำใช้จ่ำยดังนี้
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 60 คน x ๗๐ บำท x 2 ครั้ง เป็นเงิน 8,๔00 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 60 คน x ๒5 บำท x 2 มื้อ x 2 ครั้ง เป็นเงิน ๖,๐00 บำท
๕.๑.๒ สรุปแลกเปลี่ยนผลกำรดำเนินงำนโดยให้พื้นที่ชุมชนนำร่องนำเสนอผลงำน
- ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำนิทรรศกำรเสนอผลงำน อำเภอละ ๑ นิทรรศกำร เป็นเงิน ๑,๓00บำท

งบประมาณ
(บาท)
๒,๑๐๐

๑๔,๔๐๐

๕.๒ รณรงค์สร้ำงกระแส ลด ละ เลิกบุหรี่-เลิกสุรำเพื่อสุขภำพ โดยชุมชน และจัดกิจกรรม
ที่เหมำะสมตำมเทศกำล งำนบุญประเพณีสำคัญ เช่น เทศกำลสงกรำนต์ วันงดดื่มสุรำ
แห่งชำติ วันงดสูบบุหรี่โลก และประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้ำเบียร์

ไม่ใช้งบประมำณ

๕.๓ สื่อสำรประชำสัมพันธ์ให้ส่วนรำชกำรและประชำชนทั่วไปรับทรำบและปฏิบัติตำม
กฎหมำยควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ไม่ใช้งบประมำณ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๖๐๐ บาท (สองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ : ทุกหมวดทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉลี่ยกันได้
๘. สถานที่ดาเนินโครงการ
ดำเนินกำรในพื้นที่ อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
๙. ผู้รับผิดชอบ
๘.๑ นำยชุมพล สุทธิ สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
๘.๒ นำยฉลองชัย สิทธิวัง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
๑๐. การประเมินผล
9.1 กำรประเมินผลกำรเฝ้ำระวังและบังคับใช้กฎหมำยบุหรี่และสุรำโดยระบบ TAS
9.2 กำรประเมินผลตำมแนวทำง 7 มำตรกำรดำเนินงำนสถำนศึกษำปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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9.3 กำรประเมินผลกำรคัดกรองและบำบัดรักษำของบุหรี่และสุรำจำกระบบรำยงำน HDC (43 แฟ้ม)
9.4 กำรประเมินผลกำรพัฒนำมำตรกำรชุมชนเพื่อควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1. งบประมาณ ขอรับกำรสนับสนุนจำก สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน จำนวน ๒๐,๖๐๐ บำท
(สองหมื่นหกร้อยบำทถ้วน) รำยละเอียดตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ดังนี้
1๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เกิดควำมร่วมมือทุกภำคส่วนในกำรรณรงค์สร้ำงกระแสสังคมอำเภอปลอดบุหรี่สุรำ
11.2 มีสถำนที่สำธำรณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ ตำมพระบัญญัติคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ (ฉบับที่ 19)
พ.ศ. 2535
11.3 มีคณะทำงำนระดับอำเภอ เพื่อปฏิบัติกำรเฝ้ำระวัง ตำม กฎหมำยควบคุมยำสูบและแอลกอฮอล์
11.4 จำนวนผู้สูบบุหรี่ ผู้ดื่มสุรำรำยใหม่ลดลง
11.5 อัตรำกำรสูบบุหรี่ลดลง
11.6 ขยำยระบบกำรบริกำรช่วยเลิกบุหรี่ เลิกแอลกอฮอล์ ถึงหน่วยบริกำรระดับ รพ.สต.
11.7 มีชุมชนต้นแบบในกำรลด ละ เลิก บุหรี่ สุรำ 1 ชุมชน/อำเภอ
1๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นำยฉลองชัย สิทธิวัง

นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

1๔. ผู้เสนอโครงการ
(นำยฉลองชัย สิทธิวัง.)
ตำแหน่ง.นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
ผู้เสนอโครงกำรฯ
1๕. ผู้เห็นชอบโครงการ
(.นำยชุมพล สุทธิ.)
ตำแหน่ง สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
ผู้เห็นชอบโครงกำรฯ
1๖. ผู้อนุมัติโครงการ
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กาหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการคัดกรอง บาบัดรักษา ช่วยเลิก กลุ่มผู้สูบบุหรี่ ดื่มสุรา และการบันทึก
ข้อมูลในระบบ HDC ในสถานบริการทุกระดับ และกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน“ชุมชนปลอดบุหรี่/
ลดนักสูบหน้าใหม่/ขยายภาคีเครือข่ายในหมู่บ้าน” กลุ่มเป้าหมาย รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง ประชุม ๑ ครั้ง
วันที่ …………………………………………… ณ ห้องประชุม สสอ เวียงสา
เวลา

กิจกรรม

วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

จนท. สสอ เวียงสำ

08.45 - 09.00 น.

พิธีเปิด

09.00 – 12.00 น.

กำรบรรยำยและฝึกปฏิบัติกำร

นำยชุมพล สุทธิ
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
นำยอดิเทพ เพียรไพรงำม สสอ เวียงสำ

-แนวทำงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบกำรคัดกรอง
บำบัดรักษำ ช่วยเลิก กลุ่มผู้สูบบุหรี่ ดื่มสุรำ
และกำรบันทึกข้อมูลในระบบ HDC ในสถำน
บริกำรทุกระดับ
12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

บรรยำยกระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน“ชุมชนปลอดบุหรี่/ลดนักสูบหน้ำ
ใหม่/ขยำยภำคีเครือข่ำยในหมู่บ้ำน

นายพงษ์ชัย หมื่นคาสี สสอ เวียงสา

16.00 - 16.30 น.

-สรุป อภิปรำย ซักถำม

นำยชุมพล สุทธิ สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
นำยฉลองชัย สิทธิวัง สสอ เวียงสำ
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กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแผนการดาเนินงานพัฒนาชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา ในพื้นที่นาร่อง /
สร้างความรู้ เรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 /พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 สู่การพัฒนา
ชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา/ สร้างความรู้ เรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 /พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 สู่การพัฒนา “ร้านค้าคุณธรรม”/สร้างมาตรการชุมชน/จัดกิจกรรมรณรงค์ เป้าหมาย 1
อาเภอ 1 ชุมชนต้นแบบ ครั้งที่ 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

09.00 – 12.00 น.

การบรรยาย

นายชุมพล สุทธิ
สาธารณสุขอาเภอเวียงสา
นายพงษ์ชัย หมื่นคาสี สสอ เวียงสา

-ความรู้ เรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
2560 /พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2551
12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

บรรยายแนวทางการดาเนินงานพัฒนาชุมชน นายชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอาเภอเวียงสา
ต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา ในพื้นที่นาร่อง

14.00 – 16.00 น.

บรรยาย ทิศทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ลด นายพงษ์ชัย หมื่นคาสี สสอ เวียงสา
ละ เลิก บุหรี่ สุรา/ สร้างความรู้ เรื่อง พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 /พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 สู่การ
พัฒนา “ร้านค้าคุณธรรม”/สร้างมาตรการ
ชุมชน/จัดกิจกรรมรณรงค์ เป้าหมาย 1
อาเภอ 1 ชุมชนต้นแบบ

16.00 - 16.30 น.

-สรุป อภิปราย ซักถาม

นายชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอาเภอเวียงสา
นายฉลองชัย สิทธิวัง สสอ เวียงสา
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กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแผนการดาเนินงานพัฒนาชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา ในพื้นที่นาร่อง /
สร้างความรู้ เรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 /พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 สู่การพัฒนา
ชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา/ สร้างความรู้ เรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 /พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 สู่การพัฒนา “ร้านค้าคุณธรรม”/สร้างมาตรการชุมชน/จัดกิจกรรมรณรงค์ เป้าหมาย 1
อาเภอ 1 ชุมชนต้นแบบ ครั้งที่ 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

09.00 – 12.00 น.

การบรรยาย

นายชุมพล สุทธิ
สาธารณสุขอาเภอเวียงสา
นายพงษ์ชัย หมื่นคาสี สสอ เวียงสา

-ทบทวนความรู้ เรื่อง พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 /พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551
- รายงานผลการตรวจบังคับใช้กฏหมาย
12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

สรุปผลการคัดเลือก ชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก นายชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอาเภอเวียงสา
บุหรี่ สุรา ในพื้นทีน่ าร่อง

14.00 – 16.00 น.

บรรยาย รูปแบบชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก นายพงษ์ชัย หมื่นคาสี สสอ เวียงสา
บุหรี่ สุรา/ สู่การพัฒนา “ร้านค้าคุณธรรม”/
สร้างมาตรการชุมชน/จัดกิจกรรมรณรงค์
เป้าหมาย 1 อาเภอ 1 ชุมชนต้นแบบ

16.00 - 16.30 น.

-สรุป อภิปราย ซักถาม

นายชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอาเภอเวียงสา
นายฉลองชัย สิทธิวัง สสอ เวียงสา
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แผนปฎิบัติการ
ลาดับ

กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

เดือน
มค
63

กพ
63

มีค
63

เมย
63

พค
63

มิย
63

กค
63

สค
63

กย
63

ตค
63

พย
63

ธค
63

มค
64

กพ
64

มีค
64

พค
64

มาตรการที่ 1. การขับเคลื่อนกลไกการดาเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอาเภอ

๑

๑.๑ ประชุมคณะอนุกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ในระดับอำเภอ (ถ้ำมี)

ไม่ใช้งบประมำณ 

๑.๒ ประชุมคณะอนุกรรมกำรควบคุมยำสูบ ใน
ระดับอำเภอ (ถ้ำมี)

ไม่ใช้งบประมำณ 

มาตรการที่ ๒ บังคับใช้กฎหมายและการทาให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และสุรา

๒

๒.๑ กำรเฝ้ำระวังและบังคับใช้กฎหมำยควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๒.๑.๑ ค่ำตอบแทนกำรลงพื้นที่เพื่อออกตรวจ/เตือน
รณรงค์ประชำสัมพันธ์/บังคับใช้กฎหมำยฯในวัน
เวลำ ในพื้นที่ ช่วงเทศกำล(เทศกำลปีใหม่/
สงกรำนต์/วันสำคัญ)

๔,๑๐๐

๒.๑.๒ ติดตำม รำยงำนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีมีข้อร้องเรียนจำกกำรบังคับใช้กฎหมำย







๒.๑.๓ สรุปผลกำรตรวจเตือนเฝ้ำระวังและบังคับใช้
กฎหมำยฯและกิจกรรมอื่นๆ รำยไตรมำส









มาตรการที่ ๓ การสนับสนุนการดาเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๓

๓.๑ ประชำสัมพันธ์เชิญชวนสถำนศึกษำดำเนินงำน
โรงเรียนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ

ไม่ใช้งบประมำณ 
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ลาดับ

กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

เดือน
มค
63

กพ
63

มีค
63

เมย
63

พค
63

มิย
63

กค
63

สค
63

กย
63

ตค
63

พย
63

ธค
63

มค
64

กพ
64

มีค
64

พค
64

๓.๒ สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำตนเอง(ประเมิน
ตนเอง) เป็นสถำนศึกษำปลอดบุหรี่-สุรำตำมเกณฑ์ที่
ไม่ใช้งบประมำณ 
กำหนด
๓.๓ สนับสนุนคณะทำงำนระดับอำเภอติดตำมเยี่ยม
ประเมิน

ไม่ใช้งบประมำณ 

๓.๔ สนับสนุนสื่อในกำรดำเนินงำน โดยสนับสนุนสื่อ
จำก สำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ สำนักควบคุมกำรบริโภคยำสูบและ
ไม่ใช้งบประมำณ 
มูลนิธิกำรรณรงค์เพื่อกำรไม่สูบบุหรี่
มาตรการที่ ๔ การช่วยให้ผู้เสพ ผู้ดื่ม เลิกสูบเลิกดื่ม

๔.๑ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบกำรคัด
กรอง บำบัดรักษำ ช่วยเลิก กลุ่มผู้สูบบุหรี่ ดื่ม
สุรำ และกำรบันทึกข้อมูลในระบบ HDC ในสถำน
บริกำรทุกระดับ และกระบวนกำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน“ชุมชนปลอดบุหรี่/ลดนักสูบ
หน้ำใหม่/ขยำยภำคีเครือข่ำยในหมู่บ้ำน”
กลุ่มเป้ำหมำย รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง ประชุม ๑ ครั้ง
๔ เป็นค่ำใช้จ่ำยดังนี้
๒,๑๐๐
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ลาดับ

กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

เดือน
มค
63

กพ
63

มีค
63

เมย
63

พค
63

มิย
63

กค
63

สค
63

กย
63

ตค
63

พย
63

ธค
63

มค
64

กพ
64

มีค
64

พค
64

มาตรการที่ ๕ การพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๕.๑.๑ กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร วำง
แผนกำรดำเนินงำนพัฒนำชุมชนต้นแบบ ลด ละ
เลิก บุหรี่ สุรำ ในพื้นที่นำร่อง /สร้ำงควำมรู้ เรื่อง
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ 2560 /พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 สู่กำรพัฒนำ
๕ ชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรำ/ สร้ำง
ควำมรู้ เรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ
2560 /พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2551 สู่กำรพัฒนำ “ร้ำนค้ำคุณธรรม”/สร้ำง
มำตรกำรชุมชน/จัดกิจกรรมรณรงค์ เป้ำหมำย 1
อำเภอ 1 ชุมชนต้นแบบ เป็นค่ำใช้จ่ำยดังนี้

๑๔,๔๐๐

๕.๒ รณรงค์สร้ำงกระแส ลด ละ เลิกบุหรี-่ เลิกสุรำ
เพื่อสุขภำพ โดยชุมชน และจัดกิจกรรมที่เหมำะสม
ตำมเทศกำล งำนบุญประเพณีสำคัญ เช่น เทศกำล ไม่ใช้งบประมำณ
สงกรำนต์ วันงดดื่มสุรำแห่งชำติ วันงดสูบบุหรี่โลก
และประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้ำเบียร์
๕.๓ สื่อสำรประชำสัมพันธ์ให้ส่วนรำชกำรและ
ประชำชนทั่วไปรับทรำบและปฏิบัติตำมกฎหมำย
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์











ไม่ใช้งบประมำณ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๖๐๐ บาท (สองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
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