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วันทีข่ ่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที

ชู อปท.ต้นแบบปลอดบุหรี่
รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยอดเยี่ยม 2564
วันนี ้ (7 ธันวาคม 2564) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดเวทีสรุ ปบทเรียน และมอบรางวัล
ประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เชิดชูหน่วยงาน ที่
ขับเคลื่อนงานควบคุมการบริโภคยาสูบในพืน้ ที่ อย่างโดดเด่น และเผยแพร่ความคืบหน้า ต่อยอดการขับเคลื่อน
งานควบคุมการบริโภคยาสูบของชุมชน ขยายเครือข่ายการทางานชุมชนปลอดบุหรี่ รวมถึง สร้างเกียรติภูมิ ให้
คนทางานควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับพืน้ ที่
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ให้ข้อมูลและกล่าวชื่น
ชมในโอกาสนี้ว่า “ชุมชนปลอดบุหรี่ ไม่ได้หมายถึง ชุมชนไม่มีคนสูบบุหรี่เลย แต่หมายถึง ยังมีคนสูบบุหรี่อยู่
แต่เป็ นคนส่วนน้อย และไม่สบู ในที่สาธารณะโดยเฉพาะตามที่กฎหมายกาหนด ปั จจุบนั อัตราการสูบบุหรี่ของ
ประชากรที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลอยู่ท่ี 19.0% สูงกว่าในเขตเทศบาลที่มีอัตราการสูบอยู่ท่ี 15.6% การ
แก้ปัญหายาสูบ ยังขาดการปฏิบตั ิในพืน้ ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบุคลากร งบประมาณ และหน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ เหมาะสมเป็ นผูน้ านโยบายลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญมาก ผมขอชื่นชมทุกองค์กร และ
เจ้าหน้าที่ทกุ ท่านที่รว่ มมือร่วมใจขับเคลื่อนงานควบคุมการบริโภคยาสูบในพืน้ ที่อย่างเข้มแข็ง และคิดว่าพืน้ ที่ท่ี
ได้รบั รางวัลในวันนี ้ จะขับเคลื่อนงานในชุมชนปลอดบุหรี่ของตนเองให้ดียิ่งขึน้ รวมถึงเป็ นต้นแบบขยายไปสู่
ชุมชนอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต”
ศ.นพ.ประกิต กล่าวเสริมว่า รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ 2564 มอบให้กบั องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถขับเคลื่อนงานควบคุมการบริโภคยาสูบในพืน้ ที่อย่างเข้มแข็งและเป็ นรู ปธรรม
ภายใต้การขับเคลื่อนงานโดยใช้แนวคิด 5 ยุทธศาสตร์ ตามกฎบัตรออตตาวา ประกอบด้วย สร้างนโยบาย สร้าง

สิ่งแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งในชุมชน สร้างทักษะส่วนบุคคล และ ปรับระบบบริการสุขภาพให้เอือ้ ต่อการไม่
สูบบุหรี่
โดยรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ 2564 ประกอบด้วยรางวัลในด้านต่าง ๆ ทัง้ สิน้ รวม
13 รางวัล แบ่งเป็ น รางวัลประเภทองค์กร 10 รางวัล และ รางวัลประเภทบุคคล 3 รางวัล ดังนี ้
รางวัลประเภทองค์กร
1. รางวัล การประชาสัมพันธ์และการข่าวยอดเยี่ยม (Best PR & Publicity Award) องค์กรที่ได้รบั
รางวัล คือ องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะกู อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2. รางวัล ออกแบบสื่อรณรงค์ยอดเยี่ยม (Best Media Campaign Design Award) องค์กรที่ได้รบั
รางวัล คือ เทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
3. รางวัล พัฒนาเครือข่ายยอดเยี่ยม (Best Networking Award) องค์กรที่ได้รบั รางวัล คือ เทศบาล
เมืองมหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
4. รางวัล สร้างสรรค์การรณรงค์ยอดเยี่ยม (Best Creative Award) องค์กรที่ได้รบั รางวัล คือ องค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
5. รางวัล ระบบข้อ มูล ยอดเยี่ ย ม (Best Information System Award) องค์ก รที่ ไ ด้รับ รางวัล คื อ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะบิง้ อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
6. รางวัล ระบบช่วยเลิกบุหรี่ยอดเยี่ยม (Best Smoking Cessation Services Award) องค์กรที่ได้รบั
รางวัล คือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
7. รางวัล นโยบายสาธารณะยอดเยี่ ย ม (Best Public Policy Advocacy Award) องค์ก รที่ ไ ด้รับ
รางวัล คือ เทศบาลเมืองมหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
8. รางวัล สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ 100% (Best Smoke-Free Environment Award) องค์กรที่ได้รบั
รางวัล คือ เทศบาลเมืองพะเยา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
9. รางวั ล ชุ ม ชนเข้ม แข็ ง (Best Community Strengthening Award) องค์ก รที่ ไ ด้รับ รางวั ล คื อ
เทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
10. รางวัล การบังคับใช้กฎหมายยอดเยี่ยม (Best Law Enforcement Award) องค์กรที่ได้รบั รางวัล
คือ เทศบาลนครอุดรธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รางวัลประเภทบุคคล
1. รางวัล ดาวดวงใหม่ (Young Star Award) ผูไ้ ด้รบั รางวัล คือ นางสาวภัทรียา มณีวงค์ นักจัดการ
งานทั่วไปชานาญการ เทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. รางวัล นักสื่อสารยอดเยี่ยม (Best Personal Media Award) ผูไ้ ด้รบั รางวัล คือ นางสาวทรัพย์พานิช
พลาบัญช์ เภสัชกรชานาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
3. รางวัล นักสร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยม (Best Inspiration Creator Award) ผูไ้ ด้รบั รางวัล คือ
นางนัฏฐิ ยา โยมไธสง ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ด้านนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น มีหน้าที่สาคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะ
ให้กับ พี่ น้อ งประชาชนให้ไ ด้ม าตรฐาน ก็ เ พื่ อ ให้ป ระชาชนนั้น มี คุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขณะเดี ย วกัน กฎหมาย
รัฐ ธรรมนูญ ยัง กาหนดบทบาทหน้า ที่ ข ององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่ นในการจัด บริการสาธารณะ ในการ
ดาเนินการในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรของมนุษย์ทุกช่วงวัย ให้การศึกษา ให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
สุขภาวะ ซึ่งในการดาเนินการเกี่ ยวกับการสนับสนุนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ ก็เป็ นสิ่งที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง
นายทวี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนีแ้ ล้วยังให้การสนับสนุนในเรื่องของการจัดทาสัญลักษณ์ปลอด
บุหรี่ในสถานที่ต่าง ๆ และให้ความสาคัญกับเด็กและเยาวชน ในการที่จะเข้าไปให้ความรู ก้ บั เด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ได้มีการกาหนดเป็ นหลักสูตรให้เด็ก
และเยาวชนหรือนักเรียน ได้รูถ้ ึงโทษภัยของบุหรี่ ตรงนีก้ ็เป็ นบทบาทสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
เข้าไปขับเคลื่อนในพืน้ ที่ ทัง้ ในส่วนของพี่นอ้ งประชาชน และเด็ก เยาวชน ที่สาคัญก็คือการเข้าไปรณรงค์ให้พ่ี
น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ ลด ละ เลิกบุหรี่ ซึ่งตรงนี ้เองก็เป็ นส่วนหนึ่งที่เป็ นบทบาทสาคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพของประชาชน ในนามของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมที่จะ
เคียงข้างกับพี่นอ้ งประชาชน เคียงข้างกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์
ให้การลด ละ เลิกบุหรี่นนั้ ถือเป็ นวาระสาคัญของชาติ เพื่อที่จะให้ประชาชนมีสขุ ภาพที่แข็งแรง และครอบครัว
ของเรา คนรอบข้างของเรามีความสุข สิ่งแวดล้อมปลอดจากมลภาวะต่าง ๆ
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณอุรพี 02-2781828

