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คำนำ
ตลอดเวลาที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายเพื่อคุ้มครองและลดผลกระทบที่เกิดจาก

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในที่ผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และประชาชนทั่วไป

จนก่อให้เกิดการผลักดันให้มีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ขึ้น ใช้บังคับ ตั้งแต่

วันที ่14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2551

สาระสำคญัของพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 กำหนดใหโ้ครงสรา้งของ

คณะกรรมการในชุดต่างๆ เพื ่อกำหนดแผนงานกำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินมาตรการ

ทางกฎหมาย เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และมาตรา 24 ให้จัดตั้งสำนักงาน

คณะกรรมการควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ข ึ ้น ภายในกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย ผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และมอบนโยบายด้านการบังคับใช้

กฎหมาย รวมทั้งการออกอนุบัญญัติต่างๆ เพื ่อให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี ้

เพื่อลดความสูญเสีย และผลกระทบทางสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ พร้อมทั้งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ของประชาชนโดยรวม

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจำปี

ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ให้ความสนใจ และยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะต่างๆ จากทุกท่านเพื่อนำมา

ปรับปรุงแกไ้ขการดำเนนิงานและขอ้มูลตา่งๆ เพือ่ใหเ้กดิประโยชนสู์งสดุยิง่ขึน้ตอ่ไป

สำนักงานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

กรมควบคมุโรค
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ภารกิจ
1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย พัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีด้านป้องกันควบคุมการบริโภค

เครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละผลกระทบอนัเนือ่งจากการดืม่แอลกอฮอล์

2. วิเคราะห ์ สังเคราะห ์สรุป มาตรการ ข้อเสนอแนะเชงินโยบายกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบยีบ

รูปแบบเทคนิคการควบคุมป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบอันเนื่องจากการดื่ม

แอลกอฮอล์

3. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย พัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีด้านบริการรักษาช่วยเลิกเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ ์ยุทธศาสตรแ์ละรูปแบบการดำเนนิงานปอ้งกันควบคมุการบริโภค

เครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละผลกระทบอนัเนือ่งจากการดืม่แอลกอฮอล์

4. จัดระบบและกลไกการเฝ้าระวังรวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันควบคุมการบริโภค

เครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละผลกระทบอนัเนือ่งจากการดืม่แอลกอฮอล์

5. เป็นศูนย์ประสานงานและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการป้องกันควบคุมป้องกัน

การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละผลกระทบอนัเนือ่งจากการดืม่แอลกอฮอล์

6. ปฏบัิตงิานอืน่ ๆ ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

อำนาจหนา้ทีต่ามรา่งพระราชบญัญตัิ
ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 มาตรา 25

ใหส้ำนกังานมอีำนาจหนา้ที ่ดงัตอ่ไปนี้

(1) ปฏิบัติงานธรุการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการควบคมุ

(2) ดำเนินการหรือสนับสนุนให้มีการดำเนนิการศึกษา วิเคราะห ์วิจัยปัญหาต่างๆ เก่ียวกับเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ และดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั ้งแผนงานและ

มาตรการต่างๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี ่ยวข้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการควบคุมทราบ

และพจิารณาเสนอคณะกรรมการ

(3) ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ในการดำเนินงานเกี ่ยวกับการควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ และการบำบัดรักษาหรือฟื ้นฟูสภาพ

ผู้ติดเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

(4) เป็นศนูยก์ลางขอ้มูลเกีย่วกบัเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

(5) ปฏิบัตกิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการหรอืคณะกรรมการควบคมุ มอบหมาย
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บคุลากรของ
สำนกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

นายแพทยส์มาน  ฟูตระกลู
นายแพทยเ์ช่ียวชาญ

ผู้อำนวยการสำนกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

นายรฐัภนต ์ รตันเศวตศกัดิ์
นักวชิาการสาธารณสขุชำนาญการพเิศษ

รองผู้อำนวยการสำนกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
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ฝา่ยบรหิารทัว่ไป

นางสวุรรณ  ศรหีมอก
เจา้พนกังานเวชสถติชิำนาญงาน

รักษาการหวัหนา้ฝ่ายบรหิารทัว่ไป

นางสาวฤทยัทพิย ์ แกว้สกุ
เจา้พนกังานการเงนิและบญัชชีำนาญงาน

รักษาการรองหวัหนา้ฝ่ายบรหิารทัว่ไป



16 รายงานประจำปี 2552
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กลุม่สง่เสรมิสนบัสนนุวชิาการ

นางสธุาทพิย ์ ศรหีริญั
นักวชิาการสาธารณสขุชำนาญการ

รักษาการหวัหนา้กลุม่ส่งเสรมิสนบัสนนุวชิาการ

นางสาวมณรีตัน ์ วริยิรตั
นักวชิาการสาธารณสขุปฏบัิติการ

รักษาการรองหวัหนา้กลุม่ส่งเสรมิสนบัสนนุวชิาการ
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กลุ่มพัฒนากฎหมาย

นางสาวสรุยีพ์ร  ตัง้จติร
นักวชิาการสาธารณสขุปฏบัิติการ

รักษาการหวัหนา้กลุม่พัฒนากฎหมาย
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กลุ่มพัฒนาวิชาการ

นางสปุระภา  จักษดุลุย์
นักวชิาการสาธารณสขุชำนาญการ

รักษาการหวัหนา้กลุม่พัฒนาวชิาการ
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กลุม่เฝา้ระวงัและบงัคบัใชก้ฎหมาย

นายกานตพงศ ์ ไชยชนะ
นักวชิาการสาธารณสขุชำนาญการ

รักษาการหวัหนา้กลุม่เฝ้าระวงัและบงัคบัใช้กฎหมาย

นางสาวพมิพป์วณ์ี  ศขุประสงค์
เจา้พนกังานเวชสถติชิำนาญงาน
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กลุ่มสื่อสารสาธารณะและเครือข่าย

นางสาวกานดา  จรยิานวุฒัน์
นักวชิาการสาธารณสขุชำนาญการ

รักษาการหวัหนา้กลุม่ส่ือสารสาธารณะและเครอืข่าย
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ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นางเพญ็ศร ี ปญัญาตัง้สกลุ
นักวชิาการสาธารณสขุชำนาญการ

รักษาการหวัหนา้ศนูยรั์บเร่ืองร้องเรยีนเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

นางสาวเพลนิพศิ  พรหมมะลิ
นักวชิาการสาธารณสขุชำนาญการ
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หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของ
สำนกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

1. หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของสำนกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์มีดงันี้

1.1 ปฏบัิตติามภารกจิทีร่ะบไุวใ้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

1.2 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีด้านป้องกันควบคุมการบริโภค

เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งผลกระทบอันเนื ่องมาจากการดื ่มแอลกอฮอล์ พร้อมด้วยการกำหนด

มาตรฐาน หลักเกณฑ์ ยุทธศาสตร์และรูปแบบการดำเนินงานด้านการบริการรักษาเพื่อ ลด ละ เลิก

การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

1.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเพ่ือดำเนินการออกข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กฎหมาย กฎ ประกาศ

ระเบียบ รูปแบบ เทคนิคการควบคุมป้องกันการบริโภคเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ รวมทั ้งผลกระทบ

อันเนือ่งมาจากการดืม่แอลกอฮอล์

1.4 จัดระบบและกลไกการเฝา้ระวงัรวมทัง้การพฒันาเครอืข่ายปอ้งกนัควบคมุการบรโิภคเครือ่งดืม่

แอลกอฮอล ์รวมทัง้ผลกระทบอนัเนือ่งมาจากการดืม่แอลกอฮอล์

1.5 เป็นศูนย์ประสานงานและถ่ายทอดองค์ความรู ้และเทคโนโลยีในการควบคุมการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งผลกระทบอันเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

และบงัคบัใช้กฎหมายเพือ่ควบคมุการละเมดิกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

1.6 ปฏบัิตงิานอืน่ๆ ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

2. การบรหิารงานของสำนกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

2.1 การบังคับบัญชา ให้มีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รับผิดชอบในการปฏบัิติราชการ และเปน็ผู้บังคบับัญชาขา้ราชการและเจา้หนา้ทีใ่นสำนกังานคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในฐานะผู้อำนวยการหน่วยงานไม่ต่ำกว่ากอง โดยให้ขึ ้นตรงต่ออธิบดี

กรมควบคมุโรค

2.2 การจดัสว่นราชการของสำนกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ใหแ้บง่เปน็ดงันี้

2.2.1 ฝ่ายบริหารทัว่ไป มีหนา้ที่

1) กำกบั ดแูล และรบัผิดชอบงานบรหิารทัว่ไป

- วิเคราะห ์จัดทำขอ้มูล รายงาน สรุปความเหน็ ข้อเสนอแนะใหผู้้บริหาร เพือ่ใช้ในการบรหิาร

กำหนดยทุธศาสตร ์และตดิตามประเมนิผลสัมฤทธิ ์ตามภารกจิของหนว่ยงาน

- วางแผนการจัดหา จัดสรร และบริหารทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ

คุม้คา่ จัดทำแผนการปฏบัิตขิองหนว่ยงาน รวมถงึงานสถานที ่และงานสารบรรณ



25รายงานประจำปี 2552
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- เร่งรัด ติดตาม และประเมนิผลการปฏบัิติงานของหนว่ยงาน

2) กำกบั ดแูล และรบัผิดชอบงานการเงนิและบญัชี

- วางแผน วิเคราะห ์กำกบั ดแูล ควบคมุ ตรวจสอบ ทำความเหน็ สรุปรายงาน เสนอแนะ

การบรหิารการเงนิและบญัชี และงบประมาณ

- จัดทำและดำเนนิการตา่งๆ ดา้นการเงนิบญัช ีและงบประมาณ จัดทำบญัชแีละทะเบยีนคมุ

การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ร่างหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และ

งบประมาณ

- ควบคุมการทำบัญชีการเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานทางการเงินตาม

ระยะเวลาทีก่ำหนด

3) กำกบั ดแูล และรบัผิดชอบงานการเจา้หนา้ที่

- สรรหาบคุคล รวมถงึการพฒันาบคุคล การดแูลสทิธปิระโยชน ์สวสัดกิาร ส่งเสรมิจริยธรรม

และเสรมิสร้างแรงจงูใจและการมส่ีวนรว่มของบคุลากรในหนว่ยงาน

- พจิารณาการเลือ่นขัน้เงนิเดอืน คา่ตอบแทน

- ให้คำปรกึษาดา้นการบรหิารงานบคุคลแกบุ่คลากรในหนว่ยงาน

4) กำกบั ดแูล และรบัผิดชอบงานพสัดแุละยานพาหนะ

- วางแผนงาน ควบคมุ ตรวจสอบ การบรหิารงานพสัดแุละยานพาหนะ

- พิจารณา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะการบริหารงานพัสดุและยานพาหนะ

5) ปฏบัิตงิานอืน่ ๆ ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

2.2.2 กลุม่สง่เสริมสนบัสนนุวชิาการ มีหนา้ที่

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ และ

ประเมนิผลการดำเนนิงานตามเปา้หมาย ตวัชีว้ดัในภาพรวมของสำนกังาน

2) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งการบริหาร วิชาการ และเทคโนโลยี

ด้านการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

3) วิเคราะห ์สังเคราะห ์สรุปประเดน็นโยบายและทางเลอืกทางวชิาการเพือ่สนบัสนนุและประสาน

การดำเนนิงานควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

4) วางแผนงาน จัดทำ และวเิคราะหแ์ผนงานการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ไดแ้ก ่แผนกลยทุธ์

แผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ แผนพัฒนากำลังคน และพัฒนาสมรรถนะศักยภาพบุคลากรภายใน

สำนกังาน ร่วมกบัฝ่ายบรหิารทัว่ไป และนำแผนนโยบายสูก่ารปฏบัิตงิาน

5) ประสาน กำกบั ช่วยเหลอืการดำเนนิการใหแ้กส่ำนกังานปอ้งกนัควบคมุโรค

6) พัฒนาระบบบริหารราชการแบบใหม่มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน ประสานความร่วมมือทาง
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วิชาการในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารและวิชาการ บริหารระบบ และทรัพยากรต่างๆ

อยา่งมปีระสทิธภิาพ

7) จัดทำโครงการฝกึอบรม ประชมุ สัมมนาแกบุ่คลากรทัง้ภายในและภายนอกสำนกังาน

8) พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลย ีจัดกระบวนการเรยีนรู้

ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละส่ือสารการจดักระบวนการเรยีนรู้ท่ีจำเป็น และใหค้ำปรึกษาแกห่น่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง

ตลอดจนสรา้งความตระหนกัและสือ่สารการจดัการความเสีย่ง เพือ่ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

9) ประเมนิและนเิทศ ติดตาม ผลผลิตและผลลพัธโ์ครงการและยทุธศาสตรท่ี์รับผิดชอบ

10) ปฏบัิตงิานอืน่ๆ ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

2.2.3 กลุม่พัฒนาวชิาการ มีหนา้ที่

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ในภาพรวมระดบัประเทศ เพือ่เสนอมาตรการในการปอ้งกนัผลกระทบจากการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

2) กำหนดแนวทาง วธิกีาร ในการศกึษาวเิคราะห ์วจัิย และคน้ควา้ทางวชิาการ ตลอดจนส่งเสรมิ

เสนอแนะ ให้คำปรึกษา ให้ความเห็น เพื่อปรับปรุงงานด้านวิชาการและปฏิบัติการรวมถึงข้อเสนอแนะ

สำหรบัออกนโยบาย กฎหมาย และรณรงค ์เพือ่การควบคมุการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

3) วางแผนพฒันาการปฏบัิตงิาน นเิทศ ตดิตาม ส่งเสรมิและใหก้ารสนบัสนนุดา้นวชิาการ รวมถงึ

การใหค้ำปรกึษาและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ใหแ้กบุ่คลากรและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

4) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ กำหนดแนวทางวางระบบ และพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของ

หนว่ยงาน

5) วางแผน กำหนดกรอบแนวทางการพฒันาสมรรถนะ (ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ)

ของเจา้หนา้ทีใ่นการจดัการความรู้

6) วางแผน กำหนดกรอบแนวทางการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ในการพัฒนากิจกรรม และ

วธิกีารสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นองคก์ร

7) กำหนดกรอบแผนงาน นโยบาย แนวทางในการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวข้องใน

การควบคมุการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

8) ศกึษา วเิคราะห ์ สังเคราะห ์สภาพปญัหา และผลกระทบจากการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

ทัง้ในและตา่งประเทศ

9) วิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการศึกษาวิจัย ข้อร้องเรียน หรือการชี้แนะทางนโยบายและนำมา

จัดทำเป็นเอกสารประกอบการชี้แจงแก่ผู้เกี ่ยวข้อง หรือนำไปเป็นข้อมูลในการปรับแก้ไขกฎกระทรวง

กฎหมาย หรือประกาศตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551

10) ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์
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จากหนว่ยงานภายในประเทศและตา่งประเทศ

11) เผยแพร่ผลงานวิชาการ ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน

และควบคมุการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

12) คิดค้น ริเริ่ม สร้างนวัตกรรม (เทคนิควิชาการและความรู้ใหม่) ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

รับผิดชอบ

13) ประสานและสนบัสนุนแผนการรณรงคส่ื์อสารสาธารณะกบักลุ่มส่ือสารสาธารณะและเครอืข่าย

14) ประสานและสนับสนุนแผนการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มเฝ้าระวังและดำเนินมาตรการทาง

กฎหมาย

15) นำข้อมูลจากกลุ่มเฝ้าระวังและดำเนินมาตรการทางกฎหมาย และกลุ่มสื่อสารสาธารณะและ

เครอืข่ายมาใชป้ระโยชนใ์นการดำเนนิงานของกลุม่พัฒนาวชิาการ

16) ปฏบัิตงิานอืน่ๆ ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

2.2.4 กลุม่เฝา้ระวังและดำเนนิมาตรการทางกฎหมาย มีหนา้ที่

1) กำกบั ดแูล และรบัผิดชอบจดัการงานเฝา้ระวงัการละเมดิกฎหมาย

- วางแผนจัดทำและวิเคราะห์แผนการดำเนินงานเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุม

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์รวมถงึมาตรการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

- เป็นศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนและบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือควบคุมการละเมิด กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

- เป็นศูนย์ประสานและถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมาย

2) กำกบั ดแูล และรบัผิดชอบจดัการงานพฒันากฎหมาย

- ถา่ยทอด ใหค้ำปรกึษา ตอบปญัหาทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมาย และเผยแพรส่าระ

ของกฎหมาย องค์ความรู้ในบริบทที่เกี่ยวข้อง สู่หน่วยงานในระดับบริหารของประเทศ ส่วนภูมิภาค และ

ทอ้งถิน่ ตลอดจนองคก์รตา่งๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนและหนว่ยงานในตา่งประเทศ

- ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้มี

ส่วนไดส่้วนเสยีเกีย่วกบัพระราชบญัญติัควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551

- พัฒนาความร่วมมือกับภาคเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศในด้านกฎหมาย เพื่อ

การควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์และการฟอ้งรอ้งคา่เสยีหายจากบรษัิทเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

- ดำเนินการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการแนว

ทางการดำเนนิงานตามทีไ่ดอ้อกกฎกระทรวง กฎระเบยีบ ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ

3) ดแูล กำกบัและรบัผิดชอบจดัการงานบงัคบัใช้กฎหมาย

- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการดำเนินงานด้านการบังคับใช้กฎหมายควบคุม

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์และประเมนิผลการดำเนนิงานตามเปา้หมาย ตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้ง
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- ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายควบคุม

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ทัง้ดา้นบรหิาร วชิาการ และพฒันาเทคโนโลยตีา่งๆ

- วางแผน จัดทำ วิเคราะห์แผน และการดำเนินงานด้านการบังคับใช้กฎหมายควบคุม

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ร่วมกบัหนว่ยงานตา่งๆ

- ถ่ายทอดองคค์วามรู้ด้านการบงัคับใช้กฎหมายควบคมุโรค เพ่ือนำแผนนโยบายสูก่ารปฏิบัติ

งานอยา่งมปีระสทิธภิาพ

- ประสานงาน ช่วยเหลือการดำเนินงานด้านการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

กบักฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ร่วมกบัหนว่ยงานตา่งๆ

- พิจารณาตีความ วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามกฎหมาย

ควบคมุการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

- จัดทำเอกสารวิชาการ คำอธิบาย แนวทางการดำเนนิงานตามกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ

คำสัง่และขอ้บังคบัตา่งๆ ดา้นการบงัคบัใช้กฎหมายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

- ดำเนินการ ประสานงาน ติดตามผลการดำเนินงานทางคดีแก่ผู้ละเมิดกฎหมายควบคุม

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

- นำขอ้มูลจากกลุม่พฒันาวชิาการ มาใชป้ระโยชนใ์นการดำเนนิงานตามมาตรการเฝา้ระวงั

และบงัคบัใช้กฎหมายควบคมุการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

4) ปฏบัิตงิานอืน่ๆ ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

2.2.5 กลุม่สือ่สารสาธารณะและเครอืขา่ย มีหนา้ที่

1) ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบและเทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารสาธารณะให้ถึง

กลุม่เปา้หมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ

2) จัดทำแผนสื่อสารสาธารณะร่วมกับกลุ่มพัฒนาวิชาการ เพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์เพือ่กำหนดชอ่งทางสือ่สารสาธารณะเกีย่วกบัการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

3) ประสานและรว่มมอืการรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธห์นว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน

4) สร้างและพัฒนาภาคเครือข่ายในการสื่อสารสาธารณะ เพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลใ์หเ้ขม้แขง็

5) วเิคราะห ์ตดิตาม เฝา้ระวงั ดว้ยขอ้มูล ขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคมุการบรโิภคเครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์

6) นำข้อมูลจากกลุ ่มพัฒนาวิชาการ มาใช้ประโยชน์ในการออกแบบผลิตและเผยแพร่

ส่ือประชาสมัพนัธ ์เพือ่ใหก้ารควบคมุการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลเ์ปน็ไปอยา่งมปีระสิทธภิาพ

7) ปฏบัิตงิานอืน่ๆ ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย



29รายงานประจำปี 2552
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตารางแสดงรอ้ยละของการรบัรู้กฎหมายมาตรการตา่งๆ ในพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

พ.ศ. 2551 ในชว่ง 3 เดอืนทีผ่่านมา ของประชาชนอาย ุ11 ปีขึน้ไป

การรับรู้กฎหมายมาตรการต่างๆ ก.พ. 51 ก.ย. 51 ก.พ. 52

ในชว่ง 3 เดอืนทีผ่่านมา (%) (%) (%)

1. มีมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 78.9 88.6 87.4

สถานที่บางประเภท

2. มีมาตรการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ - 83.6 88.7

บางประเภท

3. มีมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางเวลา 60.7 73.8 75.2

4. มีมาตรการห้ามจำหน่ายแก่เด็กและเยาวชน 93.7 62.7 64.5

(ตำ่กวา่ 18 ปี) (ตำ่กวา่ 20 ปี) (ตำ่กวา่ 20 ปี)

5. มีมาตรากรห้ามจำหน่ายแก่ผู้มึนเมา - 58.6 52.9

6. มีมาตรการห้ามจำหน่ายในลักษณะเร่ขาย - 61.9 58.1

7. มีมาตรการห้ามจำหน่ายในลักษณะส่งเสริมการขาย - 61.6 62.1

(ลด-แลก-แจก-แถม)

8. มีมาตรการหา้มโฆษณาเครือ่งดืม่ฯ โดยการปรากฏ - 66.5 61.0

ภาพของสนิคา้/บรรจุภัณฑข์องเครือ่งดืม่ฯ โดยสิน้เชงิ

ทกุสือ่ 24 ช่ัวโมง

9. มีมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน - 65.4 64.2

ลักษณะเชิญชวนให้ดื่มทั้งทางตรงและทางอ้อม

ตลอด 24 ช่ัวโมง

10. มีมาตรการควบคุมเนื้อหาการโฆษณาหรือ - 72.6 67.5

ประชาสมัพนัธ ์ โดยใหก้ระทำไดโ้ดยเฉพาะการให้

ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม

11. มีมาตรการหา้มโฆษณาเครือ่งดืม่ฯ ในสือ่โทรทศัน์ 59.0 - -

และวทิย ุระหวา่งเวลา 05.00 – 22.00 น.

12. มีมาตรการหา้มโฆษณาเครือ่งดืม่ฯ ทางปา้ยกลางแจง้ 52.5 - -

รอบสถานที่ศึกษา
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ตารางแสดงรอ้ยละการรบัรู้กฎหมายมาตรการตา่งๆ ในพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

พ.ศ. 2551 ในชว่ง 3 เดอืนทีผ่่านมาของกลุม่ตวัอยา่งรา้นคา้สรุา

การรับรู้กฎหมายมาตรการต่างๆ ก.ย. 51 ก.พ. 52

ในชว่ง 3 เดอืนทีผ่่านมา (%) (%)

1. มีมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบางสถานที่ 89.6 92.2

2. มีมาตรการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบางสถานที่ 85.1 91.7

3. มาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางเวลา 76.5 74.8

4. มีมาตรการห้ามจำหน่ายแก่เด็กและเยาวชน 69.2 66.9

(ตำ่กวา่ 20 ปี) (ตำ่กวา่ 20 ปี)

5. มีมาตรการห้ามจำหน่ายแก่ผู้มึนเมา 60.3 57.7

6. มีมาตรการห้ามจำหน่ายในลักษณะเร่ขาย 63.8 62.5

7. มีมาตรการห้ามจำหน่ายในลักษณะส่งเสริมการขาย (ลด-แลก-แจก-แถม) 62.9 71.5

8. มีมาตรการหา้มโฆษณาเครือ่งดืม่ฯ โดยการปรากฏภาพของ 67.4 67.7

สินคา้/บรรจุภณัฑข์องเครือ่งดืม่ฯ โดยสิน้เชงิทกุสือ่ 24 ช่ัวโมง

9. มีมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะ 68.0 70.5

เชญิชวนใหด้ืม่ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ตลอด 24 ช่ัวโมง

10. มีมาตรการควบคุมเนื้อหาการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ 71.7 70.9

โดยให้กระทำได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิง

สร้างสรรค์สังคม
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สรปุผลการใชจ่้ายประจำป ีพ.ศ. 2552
ตามแผนการใชจ่้ายเงนิในระบบ GFMIS

รายละเอยีดการใชจ่้ายเงนิงบประมาณ (งบดำเนนิงาน) แยกตามผลผลติ ประจำป ีพ.ศ. 2552

ผลผลิต กิจกรรมหลัก งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละของ

ที่ได้รับจัดสรร (บาท) การเบิกจ่าย

ผลผลิตที ่1 กจิกรรมหลกัที ่1.1 24,000.00 24,000.00 100%

ผลผลิตที ่2 กจิกรรมหลกัที ่2.1 1,800,000.00 1,662,986.06 92.38%

ผลผลิตที ่3 กจิกรรมหลกัที ่3.1 139,000.00 138,966.79 99.98%

กจิกรรมหลกัที ่3.2 12,405,900.00 12,461,051.11 100.44%

ผลผลิตที ่4 กจิกรรมหลกัที ่4.2 224,100.00 73,140.84 32.64%

รวมทั้งสิ้น 14,593,000.00 14,360,144.83 98.40%
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ผลการประเมนิปฏบิตัริาชการตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

หนว่ยงานกรมควบคมุโรค ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2552
หนว่ยงาน .... สำนกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล.์..
ณ ส้ินไตรมาสที ่...4... คา่คะแนนทีไ่ด ้... (91.5704 x 5 ขัน้ตอน / 100) ... เทา่กบั 4.5785

คิดเปน็ร้อยละ ... (91.5704 x 100 / 100) เทา่กบั 91.5704

สามารถดำเนนิการไดบ้รรลุตามเปา้หมาย จำนวน 10 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/ภารกจิหลกัของสำนกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์มี 5 ตวัชีว้ดัยอ่ย ไดแ้ก่

2.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการ

ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

ผลผลิตที ่1 จำนวนองคค์วามรูเ้พือ่การเฝา้ระวงั ป้องกนั ควบคมุการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

ผลผลิตที ่2 ระดบัความสำเรจ็ของการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั

2.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอดเป้าหมายจากตัวชี้วัด

คำรับรองด้านประสิทธิผลของกรมควบคุมโรคและตามบทบาท ภารกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการ

ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

ข้อย่อย 2.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอดเป้าหมาย

จากตวัช้ีวัดคำรบัรองดา้นประสทิธผิลของกรมควบคมุโรค

2.2.1.1 ระดบัความสำเรจ็ของการดำเนนิการสนบัสนนุใหจั้งหวดัมกีารดำเนนิงานบงัคบัใช้

กฎหมายควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลต์ามแนวทางทีก่ำหนด

ข้อย่อย 2.2.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอดเป้าหมายตาม

บทบาท ภารกจิหลกัของสำนกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

2.2.2.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำผลงานทางวิชาการที ่นำไปกำหนดนโยบาย

กฎหมายและมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มีสาเหตุ

มาจากเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

2.2.2.2 ระดับความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้เรื่องโทษ พิษภัยและผลกระทบ

ท่ีเกดิจากการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

ตวัชีว้ดัที ่3 ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผูรั้บบริการ

ตวัชีว้ดัที ่4 ระดบัความสำเรจ็ของการดำเนนิการตามแผนปรบัปรุงแกไ้ขบริการ

ตวัชีว้ดัที ่5 ร้อยละของอตัราการเบกิ จ่าย เงนิงบประมาณ รายจา่ยรวม

ตวัชีว้ดัที ่6 ระดบัความสำเรจ็ของการจดัทำตน้ทนุตอ่หนว่ยผลผลติ
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ตวัชีว้ดัที ่7 ระดบัความสำเรจ็ของการจดัทำระบบการควบคมุภายใน

ตวัชีว้ดัที ่8 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน

(ไฟฟา้ – นำ้มนั)

ตวัชีว้ดัที ่9 ระดับความสำเรจ็ของการบรหิารผลการปฏบัิติราชการของบคุลากร หน่วยงาน





ส่วนที ่2 ผลการดำเนนิงาน
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การวเิคราะหแ์ละถอดบทเรยีน ชุมชนลดเหลา้
พ้ืนทีถ่อดบทเรยีนตำบลปา่ซาง อำเภอเวยีงเชยีงรุง้ จังหวดัเชยีงราย

1. ภาพชุมชนในอดตีกอ่นเริม่โครงการชมุชนลดเหลา้

ชุมชนบ้านเนินไทรพัฒนา เป็นชุมชนด้ังเดิมท่ีประชากรอพยพยา้ยถ่ินมาจากภาคอสีาน มาต้ังถ่ินฐาน

บ้านเรือนรวมกับคนภาคเหนือ ด้วยวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตแบบดั ้งเดิมทำให้มีการดื ่มเหล้า

เลี้ยงเหล้าในงานศพ และงานพิธีทางศาสนาต่างๆ ชาวบ้านมีอาการเมายาวในงานต่างๆ ตั้งแต่ก่อนงาน

ระหว่างงาน และหลังงาน งานเสร็จแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่ดื่มและเมาต่อเนื่อง ผลที่ตามมาในทุกๆ งานคือ

การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ การสูญเสีย และการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวและในชุมชน การขาดงาน

สูญเสียรายได้ และส่งผลกระทบไปถึงเด็กๆ และเยาวชน นักเรียนบางคนไปโรงเรียนในสภาพที่ไม่พร้อม

สำหรบัการเรยีน และมสีภาพจติใจทีย่ำ่แย่

2. แรงบันดาลใจ และปจัจยัทีน่ำไปสู่การเปลีย่นแปลง

จากการตัง้ข้อสังเกตของผูน้ำชุมชนว่าปัญหาตา่งๆ ท่ีชุมชนประสบอยู่ล้วนมีสาเหตเุก่ียวข้องสัมพันธ์

กับการดื่มเหล้าทั้งสิ ้น ประกอบกับการมีกระแสรณรงค์จากภายนอกเกี่ยวกับพิษภัยของเหล้า ทำให้

ผู้นำชมุชนตระหนกัในปญัหา จึงรว่มกบักรรมการหมูบ้่านวเิคราะหปั์ญหา และพยายามหาทางแกไ้ข

ผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในงานศพมีทั ้งเหล้าและการพนันเป็นการมอมเมาชาวบ้าน

มีการเก็บเงินค่าต๋งจากการพนัน “...มันเป็นการพัฒนาบนความเสื่อมของสังคม เราไม่ควรยอมรับและ

ไม่ควรทำกันต่อไป... ชุมชนเราต้องเปลี่ยนเพื่อลูกเพื่อหลานและคนรุ่นหลังจะได้ไม่ลำบากและไม่ต้องอยู่

กบัส่ิงเหลา่นีอี้กตอ่ไป...”

3. การขับเคลื่อนงาน

เริ่มจากการประชุมประชาคมของคนในหมู่บ้านทุกภาคส่วน เป็นการพูดคุยปัญหาที่เกิดจากเหล้า

และหาทางแกไ้ข จัดประชมุประมาณ 5 ครัง้ โดยเฉลีย่เดอืนละครัง้ ในทีสุ่ดทีป่ระชมุจึงมมีตวิา่ในงานเลีย้ง

หา้มมขีวดเหลา้กบัแกว้ ครัง้แรกคน้หาสาเหตวุา่ทำไมตอ้งดืม่เหลา้ เดอืนใดมกีารดืม่มากทีสุ่ด และกจิกรรม

ไหนทีมี่การดืม่เหลา้มากทีสุ่ด จากนัน้กแ็ยกกลุม่เปน็กลุม่เยาวชน แมบ้่าน ผู้สูงอาย ุวา่แตล่ะกลุม่จะมวีธิกีาร

ลดเหลา้อยา่งไร

จากงานศพ ถงึงานบญุ ขบัเคลือ่นตอ่ไปยงังานรืน่เรงิ มีความทา้ทายการทำงานทีสู่งมาก จากการ

ที่ต้องฝืนกระแสความต้องการความบันเทิงเริงใจ ความสนุกสนานและวัฒนธรรมการต้อนรับขับสู้ในงาน

รื่นเริงกรรมการหมู่บ้านจึงจัดประชุมปรึกษาหากลยุทธ์การทำงานที่จะสามารถฝ่าด่านความสนุกสนาน

ความบันเทิง ไปสู่ความสนุกสนานที่ปราศจากเหล้า ผลการพูดคุย วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพบว่า

งานรืน่เรงิทัง้หลายเชน่ งานบวช งานแตง่งาน งานขึน้บา้นใหม ่ เจา้ภาพจะขอใหแ้มบ้่าน (ผู้หญงิในหมูบ้่าน
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ซึ่งมักจะเลือกคนที่สนุกสนาน พูดคุยเก่ง มีมนุษยสัมพันธ์) ช่วยกันเสิร์ฟเหล้าบรรดาแขกที่มาในงาน

ซ่ึงแมบ้่านกจ็ะดืม่ดว้ย และมกีารคะยัน้คะยอแขกใหด้ืม่เหลา้

จากการที่ประชาคม ชาวบ้านเห็นภาพร่วมกันว่าการมีแม่บ้านมาเดินเสิร์ฟเหล้าเป็นปัจจัยชักนำ

ให้คนดื่มเหล้ากันมาก บางครั้งแขกก็ไม่อยากดื่มแต่ก็ถูกคะยั้นคะยอและชักชวนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น

แมบ้่านอาจจะบอกวา่ เปน็การใหเ้กยีรตเิจา้ภาพ กนิเหลา้จะไดส้นกุสนานและเปน็การยอมรบักนัเปน็เพือ่น

เมื่อสภาพการณ์เป็นเช่นนี้ก็ทำให้มีคนเมากันมากในแต่ละงาน ใช้เงินมาก และงานยืดเยื้อไม่เสร็จสิ้น

ตามเวลา ทำใหท้ัง้เจา้ภาพและแขกเหรือ่เสยีงาน

กรรมการหมู่บ้านได้ร่วมกันคิดและได้ข้อสรุปว่า ให้ผู้หญิงเลิกเดินเสิร์ฟเหล้าในงาน จะได้เป็น

การตัดต้นตอของปัญหานี้ หากแขกที่มางานจะดื่มเหล้าให้บริการตัวเอง มติข้อนี้ได้นำไปสู่การกำหนดเป็น

มาตรการของชมุชนในการลดการดืม่เหลา้ในงานรืน่เรงิ

จากการสัมภาษณ์แม่บ้านที่เคยเดินเสิร์ฟเหล้าในงาน แม่บ้านเล่าว่า “…เสิร์ฟเหล้ามันก็สนุกดี

ได้คุยกันเฮฮา เจ้าภาพเขาอยากให้รับแขก แต่เราก็ไม่ได้ทำแล้วตอนนี้...” ตัวแทนแม่บ้านกล่าวว่ารู้สึกดีใจ

และยนิดปีฏิบัตติามมตขิองชมุชน ปัจจุบันไมมี่การเสร์ิฟเหลา้แลว้ จะเปลีย่นเปน็เสร์ิฟอาหารแทน และเสร์ิฟ

เครื่องดื่มทั่วไป “ไม่มีเหล้า แต่ยังสนุกเหมือนเดิม โดยไม่จำเป็นต้องมีเหล้า ความสนุกสนานยังมีอยู่แต่เรา

ไม่เสร์ิฟเหลา้เทา่นัน้เอง...” แสดงวา่ความสนกุสนานไมไ่ดเ้กดิจากเหลา้ แตเ่กดิจากจติใจและอารมณ์

ปัจจยัแหง่ความสำเรจ็

1) มีผู้นำที่มองเห็นปัญหาและกล้าที่จะเริ่ม รวมทั้งเป็นคนจริงจัง ผู้นำให้เกิดภาพของการปฏิบัติ

ที ่ชัดเจนแก่ลูกบ้าน “ให้แม่บ้านงดเดินแจกเหล้า คนมางานจะกินเหล้าลดลง” การสร้างแรงจูงใจให้

ดว้ยการประชาคม ระดมสมอง และเชือ่มโยง งดเหลา้แลว้ไดอ้ะไร ชาวบา้นมองเหน็ภาพของอนาคตทีด่ขีึน้

จึงเปน็แรงจงูใจตอ่การรว่มกนัทำใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

2) มีการยึดโยงด้วยวัฒนธรรมเดียวกันคือการมีวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน ภาคเหนือ ทำให้คนใน

ชุมชน มีความสามคัค ีรักใครผู่กพนักนั เปน็เครอืญาต ิและเปน็เพือ่นบ้านใกลชิ้ดกนั

ปัจจยัทา้ทาย

1. ชุมชนโดยรอบชุมชนเนินไทรพัฒนายังคงมีการดื่มเหล้ากันตามปกติ การเลี้ยงเหล้าอย่างที่พบ

เห็นทั่วไป เมื่อคนในหมู่บ้านออกไปก็จะสัมผัสกับบรรยากาศแบบเดิม ซึ่งอาจมีพฤติกรรมกลับคืนสู่

สภาพเดิมได้ ส่วนคนภายนอกเมื่อเข้ามาร่วมงานในหมู่บ้านก็มีการกล่าวเปรียบเปรย ในทำนองไม่นิยม

ยินดีกับความเป็นไปของคนในชุมชน ชาวบ้านคนหนึ่งกล่าวว่า “…เขามางานบ้านเราแล้วไม่สนุก

เราไมเ่ลีย้งเหลา้ เขากว็า่ไมเ่ลีย้งดปููเสือ่ เขาวา่ไมอ่ยากมาแลว้งานทีบ้่านนี.้..” ชาวบา้นบางคนรูสึ้กเสยีหนา้

แตค่นสว่นใหญยั่งคงภมิูใจและยดึมัน่ทีจ่ะมุง่สูแ่นวทางนี้
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2. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในครั ้งนี ้ไม่สามารถจะเป็นผู ้นำโดยตำแหน่งได้ตลอดไปเนื ่องจาก

การหมดวาระลงของตำแหนง่ผูใ้หญบ้่าน

ข้อเสนอแนะ : การสรา้งความยัง่ยืน

1. ควรให้การสนับสนุนในการขยายพื้นที่ชุมชนปลอดเหล้าไปยังหมู่บ้านข้างเคียงเพื่อสร้าง

ส่ิงแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเปน็ชมุชนปลอดเหลา้ และสรา้งเครอืขา่ยสนบัสนนุซึง่กนัและกนั

2. การปลูกฝังค่านิยมรักความสนุกสนานแบบไม่พึ่งเหล้าให้แก่เยาวชนผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ

ในพืน้ที ่โดยชกัชวนครอบครวัรว่มปกปอ้งดแูลบตุรหลานใหห้า่งไกลเหลา้ ใช้ความบนัเทงิเชงิศลิปวฒันธรรม

ที่ไม่มีเหล้าให้หลากหลายมากขึ้น มีกิจกรรมบันเทิงที่มากกว่าโปงลาง เช่น เพิ่มการส่งเสริมกีฬาและ

วฒันธรรมทอ้งถิน่

พ้ืนทีถ่อดบทเรยีนตำบลปา่ซาง อำเภอเวยีงเชยีงรุง้ จังหวดันา่น
1. ภาพชุมชนในอดตีกอ่นเริม่โครงการชมุชนลดเหลา้

ชุมชนตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ชาวบ้านเป็นคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่เป็นเวลานาน

ประมาณเกือบสองร้อยปี ด้วยวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตเป็นการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมทำให้มี

การดื่มเหล้ากันมาก จังหวัดน่านเคยติดอันดับหนึ่งของประเทศในเรื่องการดื่มเหล้า มีการเลี้ยงเหล้า

ในงานประเพณี ผลที่ตามมาคือการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ การสูญเสีย การพนัน ยาเสพติด และปัญหา

ครอบครัว การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวและในชุมชน เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชน

ใกลเ้คยีง ปัญหาวกิฤตมิากขึน้เมือ่เดก็ๆ ไปเขา้โรงเรยีนทีอ่ื่น มักถกูตราหนา้และกดีกนัวา่ “เดก็จากนำ้เกีย๋น

เปน็เดก็กอ่ปัญหาสงัคม” ไม่ควรรบัเขา้เรยีน ทำใหเ้ดก็ขาดโอกาสและกดดนั

2. แรงบันดาลใจ และปจัจยัทีน่ำไปสูก่ารเปลีย่นแปลง

จากการคดิรว่มกนัของ “บวรส : บ้าน วดั โรงเรยีน และสถานอีนามยั” พบวา่ปญัหาตา่งๆ ทีชุ่มชน
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ประสบอยู่ล้วนมีสาเหตุเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดื่มเหล้าทั้งสิ้น ในปี พ.ศ. 2541 มีการตั้งองค์กรพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชนตำบลนำ้เก๋ียน (องค์กรชาวบ้าน) เพ่ือขับเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในชุมชน ซ่ึงเป็น

รูปแบบประชาสังคม มีคณะกรรมการมาจากทุกกลุ่มในชุมชน โดยประชาชนในตำบลน้ำเกี๋ยนได้คัดเลือก

ตวัแทนจาก 5 หมูบ้่านๆ ละ 2 คน และในปจัจุบันเพิม่เปน็ 42 คน ซ่ึงชาวบา้นเรยีกกนัวา่ 42 ขนุศกึ

3. การขบัเคล่ือนงานชมุชนลดเหลา้

ในการขบัเคล่ือนงานเพือ่นำไปสู่วิสัยทัศน์ของชุมชน ท้ัง 3 ประการ (กินอ่ิม นอนอุ่น ฝันดี) ได้มีองค์กร

ชาวบา้น คอื องคก์รพฒันาคณุภาพชวีติประชาชนตำบลนำ้เกีย๋น และ องคก์ารบรหิารสว่นตำบล โรงเรยีน

วัด และสถานีอนามัย เป็นแกนหลักในการจัดเวทีเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ชุมชน และขับเคลื่อนประเด็น

ด้านสุขภาพ เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่ชุมชนได้กำหนดไว้นั้น อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนชุมชนลดเหล้า

เป็นผลสืบเนื่องจากการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นในช่วง

10 ปีทีผ่่านมา ในกระบวนการคน้หา ป้องกนั และฟืน้ฟ ู เกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดินัน้ทำใหก้ลุม่แกนนำชมุชน

และชาวบ้านได้เกิดการเรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานและต่อสู้กับปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำมา

ใช้ในการแก้ไขปัญหาเหล้าในชุมชนได้ โดยเริ ่มในโครงการครอบครัวเข้มแข็ง ซึ่งได้รับงบประมาณ

สนบัสนนุจาก สสส. ในการสง่เสรมิอาชพีและการออม รวมถงึการบำบดัผูต้ดิสรุา

4. การก่อเกิดเป็นชุมชนลดเหล้า

ผลลัพธ์การขับเคลื่อนชุมชนลดเหล้าทำให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและมีความเชี่ยวชาญใน

กระบวนการเพิ่มมากขึ้น มาตรการที่ชุมชนใช้ในเรื่องนี้ ได้แก่มาตรการทางสังคม กฎกติกาชุมชนที่เกิดขั้น

จะถูกนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเสมอหน้า ไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีผู้นำชุมชนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกบ้าน

ในการเลิกเหล้า สอดคล้องปรากฏการณ์ที ่เกิดขึ ้นในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายซึ ่งยังไม่สามารถ

ดำเนินการบังคับใช้ได้เต็มที่ด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมาย ดังนั้นการใช้มาตรการและกลไกการควบคุม

ทางสังคมจึงนับว่าเป็นนวัตกรรมการขับเคลื่อนชุมชนปลอดเหล้าที่น่าสนใจและควรมีการขยายผลหรือ

สร้างชุมชนในลักษณะท่ีมีการใช้มาตรการทางสงัคมให้หนุนเสริมมาตรการทางกฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ

ต่อไป

ปัจจยัแหง่ความสำเรจ็

1) การมีกระบวนการชุมชนที่เข้มแข็ง ผู้นำและทีมงานที่มีประสบการณ์และมีการทำงานเป็นทีม

มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ผ่านวิกฤติเกี่ยวกับยาเสพติดและพลิกให้เป็นโอกาสสำหรับการเปลี่ยนแปลง

ชุมชน

2) ความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันของชาวบ้าน มีการยึดโยงด้วยวัฒนธรรมเดียวกัน คนในชุมชน
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มีความสามัคคี รักใคร่ผูกพันกัน เป็นเครือญาติ และเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกัน ปัจจัยนี้สนับสนุนให้

การเปลีย่นแปลงเปน็ไปไดอ้ยา่งราบรืน่

3) ความเชือ่ถอืศรทัธาในผูน้ำชมุชน ความศรทัธาเกดิขึน้จากการทีผู้่นำทำตวัเองใหชั้ดเจน พดูจรงิ

ทำจริงและเป็นตัวอย่างที่ดี มีความโปร่งใส การประสานประโยชน์และการทำงานเป็นทีมได้กับทุกฝ่าย

เหน็ไดจ้ากการมกีรรมการหมูบ้่านถงึ 42 คน (42 ขนุศกึ)

4) ทีมงาน บวรส (บ้าน วัด โรงเรียน สาธารณสุข) เป็นแบบจำลองการทำงานที่แสดงให้เห็นได้

อย่างชัดเจนถึงบทบาทของแต่ละฝ่ายที ่มีเป้าหมายการทำงานเดียวกัน และประสานงานกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนชุมชนลดเหล้า อาสาสมัครสาธารณสุขเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่เข้าถึงชุมชน

และดูแลสุขภาพประชาชนโดยเชื่อมประสานกับสถานีอนามัย และใส่ใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

ทัง้หมด ครอบคลมุทัง้การปอ้งกนั ฟืน้ฟแูละบำบดัผูต้ดิเหลา้

ปัจจยัทา้ทาย

1. ปัญหาความยากจน ความแห้งแล้งและที่ดินทำกินของชาวบ้าน ยังคงเป็นปัญหาที่ต้อง

ดำเนนิการแกไ้ขตอ่ไป

2. ความเช่ือและ ค่านิยมของความสนกุสนานท่ีคู่กับการด่ืมเหล้า ความบันเทิงของคนในชมุชนและ

สร้างคา่นยิมให ้“...สนกุสนานแตแ่บบไมมี่เหลา้...” ใหไ้ด้

3. ผู้นำการพัฒนาชุมชนน้ำเกี ๋ยนไม่สามารถจะเป็นผู ้นำโดยตำแหน่งได้ตลอดไปเนื ่องจาก

อาจลงจากตำแหนง่นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลไดใ้นอนาคต อย่างไรก็ตามหากพจิารณาถึงกระบวนการ

ทำงานและ สภาพโครงสร้างของชุมชน พบว่าการเปลี่ยนแปลงผู้นำไม่น่าจะทำให้ชุมชนประสบปัญหา

การกลบัคนืสูชุ่มชนในสภาพเดมิไดง้า่ยนกั เนือ่งจากเหตผุล 2 ประการ

1) ชุมชนผ่านวิกฤติด้านยาเสพติดมาแล้วในอดีต ปัจจุบันชุมชนได้แก้ไขปัญหาจนเกิด

เป็นความเข้มแข็งของชุมชนแล้วและไม่ได้แก้ปัญหาด้านยาเสพติดเพียงอย่างเดียว ชุมชนได้มุ ่งไป

สู่ชุมชนเศรษฐกจิพอเพยีงและพึง่ตนเอง

2) คณะกรรมการชุมชน (42 ขุนศึก) ได้ก่อตัวพร้อมกับปลูกฝังจิตสำนึกการดูแล ขับเคลื่อน

และรักษากฎเกณฑ์กติกาของชุมชนไว้อย่างเหนียวแน่น จึงเป็นการฝังรากลึกไว้ในชุมชนให้มีบทบาท

ขับเคลือ่นโครงการนีต่้อไป

ข้อเสนอแนะ : การสรา้งความยัง่ยืน

1. ควรใหก้ารสนบัสนนุในการขยายพืน้ทีชุ่มชนปลอดเหลา้ไปยงัหมูบ้่านขา้งเคยีงเพือ่สร้าง

ส่ิงแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเปน็ชมุชนปลอดเหลา้ และสรา้งเครอืขา่ยสนบัสนนุซึง่กนัและกนั

2. การปลูกฝังค่านิยมรักความสนุกสนานแบบไม่พึ่งเหล้าให้แก่เยาวชนผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ
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ในพืน้ที ่โดยชกัชวนครอบครวัรว่มปกปอ้งดแูลบตุรหลานใหห้า่งไกลเหลา้ ใช้ความบนัเทงิเชงิศลิปวฒันธรรม

ทีไ่ม่มีเหลา้ใหห้ลากหลายมากขึน้ เชน่ เพิม่การสง่เสรมิกฬีาและวฒันธรรมทอ้งถิน่

พ้ืนทีถ่อดบทเรยีนตำบลบา้นติว้ อำเภอหลม่สกัปา่ซาง จังหวดัเพชรบรูณ์
1. ภาพชุมชนในอดตีกอ่นเริม่โครงการชมุชนลดเหลา้

ชุมชนบ้านติ้วเป็นชุมชนเก่าแก่ ด้วยวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมทำให้มีการดื่มเหล้า

ของประชาชนมใีห้พบเห็นท่ัวไปท้ังในชีวิตประจำวนัและในชว่งเทศกาล มีคำบอกเลา่ว่า “คนไปช่วยงานศพ...

สุดทา้ยกต็อ้งเปน็ศพ เพราะกนิเหลา้”

ร้านขายเหล้าในหมู่บ้านเล่าว่า ถ้ามีคนสียชีวิตในหมู่บ้าน ร้านขายเหล้าจะรู้ก่อน เพราะชาวบ้าน

จะมาเรียกซื้อเหล้า ไม่ว่าจะดึกดื่นขนาดไหน “...เหล้าจะไปถึงบ้านงาน ก่อนที่ศพจะมาถึงด้วยซ้ำไป...”

บรรยากาศในงานตา่งๆ ปะปนไปดว้ยคนเมา และการพนนั ทำใหส้ภาพชมุชนมแีตอ่บายมขุ ขาดการพฒันา

ทางศีลธรรม พระรูปหนึ่งเล่าว่า “...ชาวบ้านบอกกับพระว่า มื้อนี้เทศน์สั้นๆ นะหลวงพ่อ...หมายความว่า

ชาวบ้านจะได้กินเหล้ากันเร็วๆ...” เมื่อเมาแล้วจะมีกริยาอาการไม่สุภาพ เอะอะโวยวาย ไม่ยอมรับศีล 5

เวลาพระให้ศีล บางรายก็เอาขวดเหล้าซ้อนไว้และแอบกินเวลาพระเทศน์ ซึ่งเป็นบรรยายกาศที่พบเห็นใน

ช่วงก่อนรณรงค์ชุมชนปลอดเหล้า จากความเสื่อมโทรมของชุมชนทำให้ผู้นำชุมชนฉุกใจคิดว่าปัญหา

ทั้งหลายเกี่ยวข้องกับเหล้าทั้งหมด ทำไมชุมชน ต้องอยู่กับความเสื่อม ทำไมต้องอยู่กับสภาพเช่นนี้

ถา้ปลอดเหลา้ชมุชนคงมสีภาพทีด่ขีึน้

2. การขับเคลื่อนงาน

เร่ิมจากการผูน้ำเปน็แกนนำความคดิ เกดิความตระหนกัในบทบาทหนา้ทีข่องการดแูลพฒันาชมุชน

จึงไดป้รึกษากบัฝ่ายตา่งๆ และไดรั้บความรว่มมอืสนบัสนนุจากหลายฝา่ย เชน่ สภาวฒันธรรม สาธารณสขุ

พระภิกษุ สมาชิก อบต. จึงได้จัดการประชุมประชาคมของคนในหมู่บ้าน เป็นการพูดคุยปัญหาที่เกิดจาก

เหลา้และหาทางแกไ้ข

ขอ้สังเกตจากการทำประชาคมพบวา่ ชุมชนสนใจตอ้งการใหย้กเลกิธรรมเนยีมเลีย้งเหลา้ในงานศพ

เพราะเป็นภาระรายจ่ายของเจ้าภาพงานศพ และเกิดปัญหาอุบัติเหตุ การพนัน และการสูญเสียต่างๆ

เมื่อสรุปได้ดังนี้จึงเริ่มมีปฏิบัติการงดเหล้าในงานศพเกิดขึ้น หลังจากทำประชาคมแล้ว จึงเริ่มปฏิบัติการ

งานศพปลอดเหล้า โดยที่งานศพงานแรกที่เริ่มธรรมเนียมใหม่เป็นงานศพของญาติผู้ใหญ่ของกรรมการ

ของโครงการท่านหนึ่ง การดำเนินการเริ่มโดยการที่กำนันนำป้าย งดเหล้าในงานศพไปติดไว้ที่หน้างาน

และการพูดประชาสัมพันธ์ในงานศพเพื่อให้ผู้ที่มางานเข้าใจตรงกัน ซึ่งได้ผลดีมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน

ในข้ันตอนน้ี พระเข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือโครงการ โดยท่านขอความร่วมมือไม่ให้ด่ืมเหล้า หรือห้ามเอาเหล้า

มาในวัด ผลที่เกิดขึ้นทำให้คนงดเว้นการดื่มสุราในวัดได้ มีการประชุมกรรมการหมู่บ้าน และสรุปผล
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การปฏิบัติการชุมชนปลอดเหล้า พบว่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการการจัดงานลงได้มาก ทำให้เจ้าภาพ

ไม่มีหนีสิ้นจากการจดังาน และบางงานเจา้ภาพมเีงนิเหลอื การจดังานกส็ำเรจ็ดว้ยด ีไม่มีการทะเลาะววิาท

ไม่มีคนปว่ยหลงังานเสรจ็และไมมี่อุบัตเิหตจุากการดืม่เหลา้ ทำใหช้าวบา้นพงึพอใจ มีการคำนวณคา่ใชจ่้าย

หลังเสร็จงานศพพบความแตกตา่งชัดเจน ดังน้ันชาวบ้านจึงพูดกันต่อๆ ไปว่า การยกเลิกธรรมเนียมเล้ียงเหล้า

ในงานศพ เปน็สิง่ทีด่ช่ีวยให ้ปลอดหนี ้หรอืปลดหนีไ้ด้

3. การคน้พบทีน่ำไปสูก่ารเปลีย่นแปลง

การยกเลิกธรรมเนียมเล้ียงเหล้าในงานศพของชมุชน มีการกล่าวว่าเป็นการใช้หลักความเป็นเจ้าของ

และใช้สิทธิในการเป็นเจ้านั้น จึงมีสิทธิที่จะยกเลิกหรือคงไว้ซึ่งประเพณีเดิม ในกรณีนี้ชาวบ้านพร้อมใจกัน

ทีจ่ะยกเลกิธรรมเนยีมปฏบัิตนิี ้และตอ้งการใชธ้รรมเนยีมใหมค่อืการไมเ่ลีย้งเหลา้ในงานศพ

การค้นพบแนวทางครั ้งนี ้เป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันวิเคราะห์ โดยมีผู ้นำชุมชนเป็นผู ้นำ

การเปล่ียนแปลง และตัดสินใจปฏิบัติการด้วยการเปล่ียนธรรมเนียมปฏิบัติกำหนดใหเ้ป็นมาตรการทางสงัคม

โดยเชื่อมโยงประเด็นสุขภาพ เศรษฐกิจ กับงานประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งเป็นการนำเอาข้อค้นพบ

คอืปัจจัยทีมี่อิทธพิลตอ่การดืม่เหลา้ ในงานศพไปสูก่ารจดัการใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงขึน้

ปัจจยัแหง่ความสำเรจ็

1. การมีผู้นำท่ีเข้มแข็ง จริงจัง มองเห็นปัญหาและกล้าท่ีจะเร่ิม เกาะติดสถานการณ์การเปล่ียนแปลง

2. ความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันของชาวบ้าน มีความเป็นพี่เป็นน้อง มีการยึดโยงด้วยวัฒนธรรม

เดยีวกนั ทำใหค้นในชมุชน มีความสามคัค ีรกัใครผู่กพนักนั เปน็เครอืญาติ

3. การปลูกฝังวัฒนธรรมใหม่ที ่ไม่สร้างปัญหาสังคมและเป็นการส่งเสริมสุขภาพ เริ ่มต้น

ด้วยการที่ชุมชนร่วมกันวิเคราะห์การดื่มเหล้าในหมู่บ้าน โดยพบว่าการเลี้ยงเหล้าในงานศพไม่เกี่ยวข้อง

กับพิธีกรรมใดๆ ชุมชนจึงตัดสินใจ ยกเลิกธรรมเนียมปฏิบัติที่มีผลเสียและกำหนดธรรมเนียมใหม่ที่มีผลดี

ซึ ่งนับว่าเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญที่ควรมีการขยายผล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเด็นอื่นๆ

ได้ด้วย

4. การมีเครือข่ายพันธมิตรในการร่วมดำเนินการอย่างกว้างขวาง ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐและ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

5. การทำให้ไม่มีผู้เสียประโยชน์ หรือทำให้ผู้เสียประโยชน์กลายเป็นผู้ได้ประโยชน์ เช่น ร้านขาย

เหล้าบุหรี่ เมื่อให้ความร่วมมือกับชุมชนในการงดขายเหล้าบุหรี่แล้วจะได้เกียรติบัตร เป็นการสร้างความ

ภาคภมิูใจ และกลายเปน็พลงัแหง่ความรว่มมอื 



43รายงานประจำปี 2552
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ปัจจยัทา้ทาย

1. พบว่ายังคงมีการพนันหลงเหลืออยู่และยังคงเป็นอบายมุข ที่สร้างความอ่อนแอให้กับชุมชน

มีการเรียกร้องจากบางกลุ่มในชุมชนให้ดำเนินการเช่นเดียวกับเหล้า แต่ผู้นำชุมชนยังไม่มั่นใจว่าจะทำได้

หรอืไม่

2. ชุมชนโดยรอบชมุชนบา้นติว้ยงัคงมกีารดืม่เหลา้กนัตามปกต ิอยา่งทีพ่บเหน็ทัว่ไป และแนน่อน

ว่างานตา่งๆชาวบา้นยอ่มมีโอกาสไปรว่มกจิกรรม และสมัผัสกบับรรยากาศแบบเดมิ

3. ความเชื่อและค่านิยมของความสนุกสนานที่คู่กับการดื่มเหล้า ความบันเทิงของคนในชุมชน

และสรา้งคา่นยิมให ้“...สนกุสนานแตแ่บบไมมี่เหลา้...” ใหไ้ด้

4. การเปลี ่ยนแปลงผู ้นำ อย่างไรการเปลี ่ยนแปลงผู ้นำไม่น่าจะทำให้ชุมชนประสบปัญหา

การกลบัคนืสูชุ่มชนในสภาพเดมิไดง้า่ยนกั เนือ่งจากเหตผุล 2 ประการ

1) ปัญหาเหล้าในชุมชนชุมชนได้แก้ไขปัญหาจนเห็นผลดีเป็นรูปธรรมและการยกเลิกธรรมเนียม

เล้ียงเหลา้ในงานศพ กลายเปน็ธรรมเนยีมปฏบัิติใหมใ่นชมุชนไปแลว้

2) คณะกรรมการหมู่บ้านมีบทบาทขับเคลื่อนโครงการด้วย ดังนั้นจึงเป็นกลุ่มที่ยังคงอยู่ใน

การทำงานนีต้อ่ไป    

ข้อเสนอแนะ : การสรา้งความยัง่ยืน

1.  ควรให้การสนับสนุนในการขยายพื้นที่ชุมชนปลอดเหล้าไปยังหมู่บ้านข้างเคียงเพื่อสร้าง

ส่ิงแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเปน็ชมุชนปลอดเหลา้ และสรา้งเครอืขา่ยสนบัสนนุซึง่กนัและกนั

2. การปลูกฝังค่านิยมรักความสนุกสนานแบบไม่พึ่งเหล้าให้แก่เยาวชนผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ

ในพืน้ที ่โดยชกัชวนครอบครวัรว่มปกปอ้งดแูลบตุรหลานใหห้า่งไกลเหลา้ ใช้ความบนัเทงิเชงิศลิปวฒันธรรม

ทีไ่ม่มีเหลา้ใหห้ลากหลายมากขึน้ เชน่ เพิม่การสง่เสรมิกฬีาและวฒันธรรมทอ้งถิน่

3. ฝ่ายปกครองควรร่วมกันดำเนินการเรื่องการพนันในงานศพอย่างเหมาะสม โดยสร้างความ

มีส่วนรว่มของประชาชนเชน่เดยีวกบัท่ีดำเนนิการกบัปัญหาการดืม่เหลา้ในชมุชน
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พ้ืนทีถ่อดบทเรยีนหมูบ่า้นหนองนำ้ขาว ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบา้นบงึ
จังหวัดชลบุรี

1. ภาพชุมชนในอดตีกอ่นเริม่โครงการชมุชนลดเหลา้

ชุมชนบ้านหนองน้ำขาว ตำบลหนองบอนแดง เป็นชุมชนด้ังเดิมท่ีประชาชนชาวจีน และชาวเวียงจันทน์

ดว้ยการดำรงชวีติแบบดัง้เดมิ การทำมาหากนิของประชาชนแบบรบัจ้าง ทำไร ่ทำสวน ทำใหมี้การดืม่เหลา้

ของประชาชนมใีหพ้บเหน็อยูท่ัว่ไปทัง้ในชวีติประจำวนัและในชว่งเทศกาล คนเมามกัใชก้ริิยาวาจาไมสุ่ภาพ

ชนิดครองสติไม่อยู่ มีคำกล่าวถึงสภาพของผู้ที่ติดเหล้าในชุมชนว่า “...บางคนเห็นเหล้าครึ่งขวดดีกว่า

คนหนึ่งคน...” คนที่ติดเหล้ามักไม่ทำมาหากิน มีปัญหาทะเลาะวิวาท เกิดความแตกแยกกันในครอบครัว

ความสูญเสียและความเสื่อมโทรมของชุมชนทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ หันมาสนใจแก้ไขปัญหา

ทีเ่กดิขึน้อยา่งจรงิจงั

2. แรงบันดาลใจ และปจัจยัทีน่ำไปสู่การเปลีย่นแปลง

จากการตั้งข้อสังเกตของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่พบว่าปัญหาต่างๆ ที่ชุมชนประสบล้วน

มีสาเหตุเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดื่มเหล้าทั้งสิ้น สถานีอนามัยหนองยางจึงได้ร่วมกับสมาคมหมออนามัย

เครือข่ายจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นเครือข่ายหนึ่งของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เข้าร่วมโครงการรณรงค์

งดเหล้าเข้าพรรษาโดยได้จัดกิจกรรมที่สถานีอนามัย และเชิญชวนให้ประชาชนร่วมลงชื่อปฏิญาณตนเพื่อ

งดเหล้าเข้าพรรษา การดำเนินกิจกรรมในครั้งแรกสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นให้หมู่คณะทำงาน ที่ตระหนัก

ว่าการดำเนินการงดเหลา้เข้าพรรษาน่าจะขยายผลออกไปและมีกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อการลดเหลา้กวา้งขวางมากยิง่ขึน้

3. การขับเคลื่อนงาน

เริ ่มจากการที่หัวหน้าสถานีอนามัยจัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข และร่วมกันหาแนวทาง

การทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษา โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง คาดหวังให้เกิดชุมชนเลิกเหล้าเลิกจน น้อมถวายในหลวง โดยเริ่มจากการลงนาม

ถวายในหลวงว่าจะงดเหล้าตลอดเข้าพรรษา และมีกิจกรรมที่แสดงถึงประโยชน์ของการลดเหล้าอย่างเป็น

รูปธรรม จึงให้นำเงินที่ประหยัดจากการซื้อเหล้าไปหยอดกระปุก เพื่อเป็นการออมเงิน และเมื่อออกพรรษา

แล้วลองมาผ่ากระปุก (กระบอกไม้ไผ่) จะได้นำเงินไปฝากธนาคาร นอกจากนั้นยังมีการนำน้ำดื่มสมุนไพร

เรยีกวา่ นำ้อญัมณบูีรพา มาทดแทนการดืม่เหลา้ในงานตา่งๆ ซ่ึงเปน็การคดิคน้ของกลุม่แมบ้่าน

ปัจจยัแหง่ความสำเรจ็

1. การมีผู ้นำโครงการที ่มองเห็นปัญหาและอาศัยประสบการณ์ ความรู ้และความสนใจ
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เข้าดำเนินการ รวมทั้งการเป็นผู้ที่มองเห็นโอกาสจากความสอดคล้องของกระแสสังคม วันสำคัญของ

ชาวไทย และผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ผู้นำโครงการเป็นผู้ทำงานจริงจังและมีเครือข่าย

สนบัสนนุทีห่ลากหลาย

2. การมีเครือข่ายท่ีหลากหลาย เช่น อสม. เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายหมออนามัย เครือข่ายแม่บ้าน

นอกจากนีค้นในชมุชน มีความสามคัค ีรักใครผู่กพนักนั เปน็เครอืญาต ิและเปน็เพือ่นบา้นใกลชิ้ดกนั

3. มีการให้บริการด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับปัญหาการดื่มเหล้าของชาวบ้าน รวมถึงการป้องกัน

บำบัดและฟื้นฟู และมีการชดเชยหรือทดแทนการดื่มเหล้าด้วยน้ำสมุนไพรอัญมณีบูรพาซึ่งสามารถใช้เป็น

ส่ิงทดแทนการดืม่เหลา้ในโอกาสตา่งๆ และนำไปเปน็อาชพีเสรมิรายไดส้อดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง

ท่ีชุมชนถอืปฏิบัติด้วย

ปัจจยัทา้ทาย

1. ผู้นำโครงการเปน็หัวหน้าสถานอีนามัยทำใหก้ารดำเนนิงานตา่งๆ สามารถสร้างความมส่ีวนร่วม

กับเครือข่ายได้อย่างหลากหลาย แต่ภาวการณ์พึ่งพาตนเองของชาวบ้านในการดำเนินโครงการหรือ

การทำให้โครงการนี้ฝังรากลึกลงไปในชุมชนโดยชุมชนเป็นความท้าทายที่มีอยู่และต้องการการดำเนินงาน

อย่างเปน็รูปธรรม

2. ความเชื่อและ ค่านิยมของความสนุกสนานที่คู่กับการดื่มเหล้า จำเป็นต้องสร้างค่านิยมให้

“...สนกุสนานแตแ่บบไมมี่เหลา้...” ให้ได้

3. การเปลี่ยนแปลงผู้นำ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงกระบวนการทำงานของชุมชนในเรื่องนี้

รวมทั้งสภาพโครงสร้างของชุมชน พบว่าการเปลี่ยนแปลงผู้นำน่าจะทำให้ชุมชนประสบปัญหาการกลับคืน

สู่ชุมชนในสภาพเดมิไดง้า่ย เนือ่งจากเหตผุล 2 ประการ

1) กิจกรรมหลักหลายๆ อย่างขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้นำหากไม่มีผู้นำจะไม่สามารถ

มีกจิกรรมเหลา่นีไ้ด ้เชน่ การบำบดั และการดงึความมส่ีวนรว่มของเครอืขา่ยตา่งๆ

2) คณะทำงานที่มีบทบาทขับเคลื่อนโครงการ ทำงานในลักษณะของการตามผู้นำและ

ปฏบัิตแิตห่ากขาดผูน้ำ ภาวการณต์ามอาจประสบปญัหาได้

ข้อเสนอแนะ : การสรา้งความยัง่ยืน

1. ใหก้ารสนบัสนนุชมุชน สร้างเสรมิพลงัอำนาจ และพฒันาผูน้ำทีเ่ปน็ตวัแทนของภาคประชาชน

อย่างแท้จริง และขยายพื้นที่ชุมชนปลอดเหล้าไปยังหมู่บ้านข้างเคียงเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็น

ชุมชนปลอดเหลา้ และสรา้งเครอืขา่ยสนบัสนนุซึง่กนัและกนัในการดแูลชมุชนใหป้ลอดเหลา้อยา่งยัง่ยนื

2. การปลูกฝังค่านิยมรักความสนุกสนานแบบไม่พึ่งเหล้าให้แก่เยาวชนผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ

ในพืน้ทีเ่ชน่ การสง่เสรมิกฬีา สันทนาการและวฒันธรรมทอ้งถิน่
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3. ปรับทัศนคติชุมชนต่อผู้ติดเหล้าว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลรักษา ฟื้นฟูและเยียวยา และ

ส่งเสรมิดา้นอาชพี การศกึษา และการยอมรบัของสงัคม

4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการและผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่เกิดจากการลดดื่มเหล้า เพื่อสร้าง

แรงจงูใจและความภาคภมิูใจแกค่นในชมุชนอยา่งตอ่เนือ่ง
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งดดืม่ งดเมา งดเหลา้เขา้พรรษา

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดด่ืมสุราแห่งชาติ (วันเข้าพรรษา) ภายใต้คำขวัญ “งดด่ืม งดเมา งดเหล้า เข้าพรรษา”

โดยแถลงขา่วการจดักิจกรรมเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลดั

กระทรวงสาธารณสุข โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายมานิต นพอมรบดี เป็นประธาน

การแถลงข่าว ร่วมด้วยทีมผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกองทุน สสส. และศิลปิน ดาราวัยรุ่น

จากภาพยนตเ์รือ่ง “มงกฏุแสงจนัทร”์ ไดแ้ก ่คณุบ ีมณฐกาญจน ์และ คณุมด รังสมัินต์

และในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. จัดกิจกรรมรณรงค์

“งดดื่ม งดเมา งดเหล้า เข้าพรรษา” ขึ้น ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น F ศูนย์การค้า JJ Mall Plaza สวนจตุจักร

กรงุเทพฯ โดยปลดักระทรวงสาธารณสขุ นายแพทยป์ราชญ ์บุณยวงศว์โิรจน ์พาทมีผู้บริหารและขา้ราชการ

กระทรวงสาธารณสขุเชญิชวนประชาชนและเยาวชนคนรุน่ใหมง่ดเหลา้เขา้พรรษา กจิกรรมประกอบไปดว้ย

การเสวนาในหัวข้อ “งดดื่ม งดเมา งดเหล้า เข้าพรรษา” โดยผู้ร่วมเสวนาซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม

จากประชาชน คือ พระครูวินัยธรชาติ กิตติธโร ทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่ คุณสมจิตร จงจอหอ นักชก

เหรียญทองโอลิมปิก ปี 2008 และตัวแทนนักแสดงจากเรื่อง “เศรษฐีข้างเขียง” ได้แก่ บีม กวี ตันจรารักษ์

โฟร์ ศกลรัตน์ วรอุไร ต้อล AF4 วันธงชัย อินทรวัตร และ อัษฎพร สิริวัฒนธนกุล ต่อด้วยการแสดงโชว์

เพลงโดยคุณสมจิตร จงจอหอ และนักร้องรับเชิญ หลังจากนั้นเป็นการแสดงดนตรี สไตส์บีทบ๊อกซ์ เพื่อ

เชิญชวนผู ้ร ่วมงานงดเหล้าเข้าพรรษา ภายในบริเวณงาน มีการจัดซุ ้มนิทรรศการของหน่วยงาน
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หลายภาคส่วน อาทิ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายละครรณรงค์เพื่อการพัฒนา และเครือข่ายเยาวชน

ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมด้วยบูธบริการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลวิภาวดี ตลอดจนเกมส์และ

กิจกรรมดีๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังจัดกลองยาวและขบวนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาเดินตลาด

นดัจตจัุกรรวมพลงัทำความด ีดว้ยการงดดืม่ งดเมา งดเหลา้ตลอดเขา้พรรษาอกีดว้ย

ทั้งนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติในครั้งนี้

จำนวน 800 คน พบว่าเป็นเพศหญิงและเพศชายใกล้เคียงกัน คือเพศหญิงร้อยละ 50.5 และเพศชาย

ร้อยละ 49.5 ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี เป็นโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็น

นกัศกึษา มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 5,001 ถงึ 10,000 บาท มากทีสุ่ด

เมือ่ถามถงึพฤตกิรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พบวา่ มีมากถงึรอ้ยละ 79.5 ทีเ่คยดืม่เครือ่งดืม่

แอลกอฮอล ์โดยดืม่เดอืนละครัง้มากทีสุ่ด คิดเปน็ร้อยละ 17.6 รองลงมาดืม่สัปดาหล์ะครัง้ ร้อยละ 16.2 และ

ประเภทของเครือ่งดืม่แอลกอฮอลท์ีด่ืม่มากทีสุ่ดคอื เบียร์ ร้อยละ 24.4 รองลงมาดืม่เหลา้ ไวน ์และเหลา้ปัน่

คิดเปน็ร้อยละ 24.0,16.4 และ 14.4 ตามลำดบั โดยสว่นใหญร้่อยละ 68.1 ตอบวา่ในชว่ง 1 ปีท่ีผ่านมาตน

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีถึงร้อยละ 55.5 ที่ปัจจุบันยังคงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ อย่างไรก็ตาม

มีผู้ที่บอกว่าคิดจะเลิกดื่ม ถึงร้อยละ 53.2 เนื่องจากทราบถึงผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำให้

เกดิการเจบ็ป่วยดว้ยโรคตา่งๆ เชน่ ตบัแขง็ มะเรง็ โรคระบบประสาท ก่อใหเ้กดิอบัุตเิหต ุการบาดเจบ็ นำมา

ซ่ึงการเสียชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากน้ันยังทำให้นิสัยและพฤติกรรมเปล่ียน ประสาทสัมผัสและการรับรู้ช้าลง

การดื่มสุรานำไปสู่การใช้ความรุนแรงและก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งในเยาวชนการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลยั์งทำใหค้วามสนใจในการเรยีนและสมาธลิดลง

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบถึงสถานที่ห้ามขายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม พ.ร.บ.

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างไรก็ตาม มีเพียงร้อยละ 24.1 ที่ทราบว่าวันเข้าพรรษาเป็น

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เพิ่งมี

การดำเนินการภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีประกาศให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม 2551 ทีผ่่านมา จึงอาจทำใหข้อ้มูลดงักลา่วยงัไมเ่ปน็ทีท่ราบอยา่งทัว่ถงึ

ในส่วนข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญท่ราบขา่วการจดักจิกรรมจากโทรทศันม์ากทีสุ่ด คดิเปน็รอ้ยละ 27.5 รองลงมาเปน็ผูท้ีเ่ดนิผา่นมา/

มาเที่ยวห้างสรรพสินค้าในวันนั้น ทราบจากวิทยุ ป้ายประชาสัมพันธ์ และหนังสือพิมพ์ ตามลำดับ ทั้งนี้

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.5 พึงพอใจ และรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 32.0 ค่อนข้างพึงพอใจ ต่อข้อมูลความรู้

และข่าวสารที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมรณรงค์ โดยส่วนใหญ่เห็นว่าประโยชน์จากการจัดกิจกรรมรณรงค์

ครั้งนี้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้จาก เนื้อหาจากสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารที่แจกมากที่สุด

คิดเป็นร้อยละ 49.9 รองลงมาคือ เกมส์ / กิจกรรมที่จัดขึ้น การเสวนา และอื่นๆ ร้อยละ 27.9, 17.9 และ

4.2 ตามลำดบั
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สรปุผลการดำเนนิงาน
พระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายเพื่อคุ ้มครองและลดผลกระทบ

ที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งในผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และประชาชนทั่วไปอย่าง

ตอ่เนือ่ง จนกอ่ใหเ้กดิการผลกัดนัใหมี้พระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ขึน้ใชบั้งคบั

เปน็กฎหมาย ตัง้แตว่นัที ่14 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2551 เปน็ตน้มา ปัจจุบันครบรอบ 1 ปีครึง่ ของการบงัคบัใช้

พระราชบญัญติัควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 แล้ว

สาระสำคญัของพระราชบญัญติัควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 น้ันกำหนดใหมี้โครงสรา้ง

ของคณะกรรมการในชดุตา่งๆ ดงันี้

1. คณะกรรมการนโยบายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์หง่ชาติ

2. คณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

3. คณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลก์รุงเทพมหานคร และ

4. คณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลจั์งหวดั

ทั้งนี้ เพื่อกำหนดแผนงาน กำหนดนโยบาย และทิศทางในการดำเนินมาตรการทางกฎหมายเพื่อ

ควบคุมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัจจุบันได้มีคณะกรรมการ

นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ

เป็นกรรมการโดยตำแหนง่ มีคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์มีคณะกรรมการควบคมุเครือ่งด่ืม

แอลกอฮอลก์รงุเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลจั์งหวดั

นอกจากนี้ ในส่วนของเนื้อหา เรื่อง การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอยู่ในหมวด 4 ของ

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ตั้งแต่ มาตรา 26 - 32 ก็จะเป็นการควบคุม

ในด้านต่างๆ เช่น ด้านฉลากและบรรจุภัณฑ์ ด้านสถานที่ว่าที่ใดบ้างที่ห้ามขาย - ห้ามดื่ม ด้านบุคคลว่า

ห้ามขายให้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี หรือห้ามขายคนเมา ด้านการโฆษณา และการส่งเสริมการขาย

ว่าห้ามลด แลก แจก แถม และห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยอวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้

ผู้อ่ืนดืม่ไม่วา่โดยตรงหรอืโดยออ้ม เปน็ตน้

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ทั้งทางด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กฎหมาย ด้านการบังคับใช้

กฎหมาย และดา้นการพฒันากฎหมาย) และแนวทางทีจ่ะตอ้งดำเนนิการตอ่ไป มีดงันี้

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
1. ด้านการรณรงคป์ระชาสัมพนัธก์ฎหมาย

- กระทรวงสาธารณสุขได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 และแจง้แนวทางการดำเนนิการเฝา้ระวงั บังคบัใช้ ใหน้ายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดั
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ทกุจงัหวดัทราบและวางแผนดำเนนิงานในระดบัพืน้ที่

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ

ประชุมชี้แจงกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้ประกอบการร้านค้าใน 9 จังหวัดนำร่อง เช่น จ.เชียงใหม่

จ.ขอนแกน่ จ.สงขลา จ.นครศรธีรรมราช จ.นนทบรีุ เปน็ตน้ รวมทัง้สิน้ 14 ครัง้

- มีการประชุมชี้แจงสื่อมวลชน นิตยสารสื่อสิ่งพิมพ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ให้ทราบแนวทาง

การปฏบัิตติามกฎหมายควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์2 ครัง้

2. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย

- กระทรวงสาธารณสุขมอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ตามมาตรา 19 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตาม

มาตรา 21 เพื่อดำเนินงานด้านต่างๆ ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

กำหนด

- มีการประชุม “คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24

ตุลาคม พ.ศ. 2551 โดยมีท่าน ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น

เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้มีการหารือแนวทางในการกำหนดเรื่อง วัน เวลา ห้ามขาย

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

- มีการประชุมตีความถ้อยคำในพระราชบญัญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพ่ือเป็น

แนวทางในการบงัคบัใช้และจดัทำรา่งกฎหมายอนบัุญญตั ิทัง้สิน้ 3 ครัง้

3. ด้านการพัฒนากฎหมาย (การออกกฎหมายอนบัุญญัติ) เพ่ือให้กฎหมายสามารถบงัคับ

ใช้ได้อยา่งสมบรูณ์

- มีประชุมคณะอนุกรรมการ / คณะทำงานเพือ่พิจารณาจัดทำร่างอนุบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติ

ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ถงึปจัจุบัน ทัง้สิน้ 10 ครัง้ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณารา่งกฎกระทรวง

ประกาศ และระเบยีบ ท้ังหมด 16 ฉบับ ดังนี้

(1) ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื ่องการเลือกและแต่งตั ้งกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 (มาตรา 10(5))

(2) ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 (มาตรา 10(4))

(3) ร่างประกาศสำนกันายกรัฐมนตรี เร่ืองแต่งต้ังผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการในคณะกรรมการ

ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 (มาตรา 10(4))

(4) ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุม
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เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2552 (มาตรา 10(5))

(5) ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื ่องแต่งตั ้งพนักงานเจ้าหน้าที ่ เพื ่อปฏิบัติการตาม

พระราชบญัญติัควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 (มาตรา 4)

(6) ร่างประกาศสำนกันายกรฐัมนตรี เร่ืองกำหนดแบบบตัรประจำตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2551

(มาตรา 35 วรรค 2)

(7) ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

(ฉบับที ่1) (มาตรา 28)

(8) ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

(ฉบับที ่2) (มาตรา 28)

(9) ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไข เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือ

นำเขา้ พ.ศ. .... (มาตรา 26 (1))

    (10) ร่างประกาศสำนกันายกรฐัมนตรี เร่ืองกำหนดสถานทีห่รือบริเวณหา้มขายเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์

พ.ศ. .…  (มาตรา 27 (8))

    (11) ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวิธีการหรือลักษณะในการห้ามขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์พ.ศ. .... (มาตรา 30 (6))

    (12) ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื ่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์พ.ศ. ..... (มาตรา 31 (7))

    (13) ร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื ่องดื ่ม

แอลกอฮอล์หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู ้ผลิตเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์เพื ่อประกอบการโฆษณาหรือ

ประชาสมัพนัธเ์ครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. ....  (มาตรา 32 วรรคสอง)

    (14) ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยรูปแบบและวิธีการแสดงข้อ

ความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์(กฎกระทรวง มาตรา 32)

    (15) ร่างระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ

ตามพระราชบญัญติัควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 (มาตรา 45)

    (16) ร่างคำส่ังคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เร่ือง การมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบ

ตามพระราชบญัญติัควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 (มาตรา 45)

ร่างประกาศ และระเบยีบทีอ่ยูใ่นระหวา่งพิจารณาอกี 2 ฉบับ คือ

(1) ร่างระเบยีบเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการขอรบัการสนบัสนนุเพือ่บำบดัรกัษา
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หรอืฟืน้ฟสูภาพของผูต้ดิเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์(มาตรา 33)

(2) ร่างระเบยีบกรมควบคมุโรค ว่าด้วยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไขการจา่ยเงนิสินบน เงินรางวลั

และคา่ใชจ่้ายในการดำเนนิงาน พ.ศ. .... (มาตรา 4)

ประชุมคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จำนวน 2 คร้ัง ในปี พ.ศ. 2552 ท่ีประชุม

ได้พิจารณารา่งกฎกระทรวง ประกาศ และระเบยีบ ท้ังหมด 8 ฉบับ และมร่ีางท่ีผ่านการพจิารณา

ของคณะกรรมการควบคมุฯ แล้ว ท้ังหมด 6 ฉบับ ดังน้ี

(1) ร่างประกาศคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลว่์าดว้ย หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไข

เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า

พ.ศ. .... (มาตรา 26 (1))

(2) ร่างประกาศสำนกันายกรฐัมนตรี เร่ืองกำหนดสถานทีห่รือบริเวณหา้มขายเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์

พ.ศ. .… (มาตรา 27 (8))

(3) ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวิธีการหรือลักษณะในการห้ามขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์พ.ศ. .... (มาตรา 30 (6))

(4) ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื ่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์พ.ศ. ....  (มาตรา 31 (7))

(5) ร่างระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ

ตามพระราชบญัญติัควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 (มาตรา 45)

(6) ร่างคำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื ่อง การมอบหมายให้ดำเนินการ

เปรียบเทยีบตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 (มาตรา 45)

ร่าง ประกาศ ระเบียบ และคำสัง่ท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการควบคมุฯ

ท้ังหมด 1 ฉบับ ดังน้ี

(1) ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยรูปแบบและวิธีการแสดง

ข้อความ คำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

ประชุมคณะนโยบายเครือ่งด่ืมแอลกอฮอลแ์ห่งชาติ จำนวน 3 คร้ัง ในปี พ.ศ. 2552 ท่ีประชุม

ได้พิจารณาร่างกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ ท้ังหมด  5 ฉบับ ดังน้ี

(1) ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องคัดเลือกและแต่งตั้งที่ปรึกษา

คณะกรรมการนโยบาย พ.ศ. ....
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(2) ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ....

(หา้มขายในวนัสงกรานต)์ (มาตรา 28)

(3) ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ....

(หา้มขายในวนัสำคญัทางศาสนา ฉบับที ่1) (มาตรา 28)

(4) ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ....

(หา้มขายในวนัสำคญัทางศาสนา ฉบับที ่2) (มาตรา 28)

(5) ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื ่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์พ.ศ. .... (มาตรา 31 (7))

ร่างท่ีผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการนโยบายฯ แล้ว ในปี 2552 ท้ังหมด 2 ฉบับ ดังน้ี

(1) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

(ฉบับที ่1) (มาตรา 28)

(2) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

(ฉบับที ่2) (มาตรา 28)

ในปี 2551 ไดมี้ประกาศ และระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ีทัง้หมด 6 ฉบับ ดงันี้

(1) ประกาศสำนกันายกรฐัมนตรี เร่ืองการเลอืกและแตง่ต้ังกรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการ

ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 (มาตรา 10(5))

(2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 (มาตรา 10(4))

(3) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการในคณะกรรมการ

ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2552 (มาตรา 10(4))

(4) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุม

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2552 (มาตรา 10 (5))

(5) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เร่ืองแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบญัญัติ

ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 (มาตรา 4)

(6) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2551

(มาตรา 35 วรรค 2)
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การดำเนนิงานกลุม่เฝา้ระวงัและบงัคบัใชก้ฎหมาย
สำนกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

กระแสพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ

วนัที ่27 ตลุาคม พ.ศ. 2516 (คดัจากหนงัสอืคำพอ่สอน)

“การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความเพียร

ตอ้งใชค้วามอดทนเสยีสละ แตส่ำคญัทีสุ่ดคอืความอดทนคอืไม่ยอ่ทอ้ ไม่ยอ่ทอ้ในสิง่ทีด่งีาม ส่ิงทีด่งีามนัน้

ทำมนันา่เบือ่ บางทเีหมอืนวา่ไมไ่ดผ้ล ไม่ดงั คอืดมัูนคร ึแตข่อรบัรองวา่การทำใหด้ไีม่ครตึอ้งมคีวามอดทน

เวลาขา้งหนา้จะเหน็ผลแนน่อนในความอดทนของตน ในความเพยีรของตน ตอ้งถอืวา่วนันีเ้ราทำยงัไมไ่ด้ผล

อย่าไปท้อ บอกว่าวันนี้เราทำแล้วก็ไม่ได้ผล พรุ่งนี้เราจะต้องทำอีก วันนี้เราทำ พรุ่งนี้เราก็ทำ อาทิตย์หน้า

เรากท็ำ เดอืนหนา้เรากท็ำ ผลอาจไดปี้หนา้ หรอือีกสองปหีรอืสามปขีา้งหนา้”

พวกเราพนกังานเจา้หนา้ทีข่องสำนกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ทกุคน

ขอนอ้มนำกระแสพระบรมราโชวาท มาใชใ้นการปฏบัิตหินา้ที่
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กลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นกลุ ่มงานมีหน้าที ่หลักในการ การเฝ้าระวัง ตรวจเตือน

ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจจับดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ยังมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การดำเนินการการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยเริม่การดำเนนิงานตัง้แตวั่นที ่14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2551 ซ่ึงพระราชบญัญติัควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับต่อเนื ่องมาจนถึงปัจจุบัน การดำเนินงานในระยะแรกจะมุ ่งเน้นเกี ่ยวกับ

การประชาสัมพันธ์กฎหมาย การเฝ้าระวัง ตรวจเตือน และการสร้างภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน

ตามพระราชบญัญติัควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551

ในชว่ง ปี พ.ศ. 2551 - 2552 กลุม่เฝ้าระวงัและบงัคบัใช้กฎหมายไดด้ำเนนิการเฝา้ระวงัและบงัคบั

ใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง

มีประสิทธภิาพ ในการดำเนนิการ มี 2 รูปแบบ คือ

1. การดำเนินการตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ และกล่าวโทษ ดำเนินคดี กับผู้กระทำผิดตามที่ได้

รับการรอ้งเรยีน ผ่านศนูยรั์บร้องเรยีนเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

2. การดำเนินการ ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและกล่าวโทษดำเนินคดีกับ

ผู้กระทำความผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในส่วนกลางและและส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะ

มีทีมเฉพาะกิจดำเนินการเชิงรุกในการเฝ้าระวัง / ตรวจเตือน / ตรวจจับ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนในการดำเนนิการสว่นภมิูภาค

การดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ประกอบการ / ประชาชนมีการกระทำความผิดละเมิด

กฎหมายหรือการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมาก แม้จะได้ดำเนินการ

เฝ้าระวัง ตรวจเตือน และประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข้อกฎหมายให้ผู้กระทำผิดทราบแล้วก็ตาม สำนักงาน

คณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์จึงไดมี้การปรบักลยทุธใ์นการดำเนนิงาน เพือ่ใหก้ารดำเนนิการ

ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม และ

ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยดำเนินการเชิงรุกมีทีมเฉพาะกิจ (S.M.A.R.N. TEAM) ได้การดำเนินการเข้ม

ทั ้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยดำเนินการภาคสนามลงพื้นที ่ร ่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้แก่

ฝ่ายปกครอง, องค์กรส่วนท้องถิ่นฝ่ายประชาสัมพันธ์ ภาคประชาสังคม (สคล.เครือข่ายเด็ก + ครู, NGO)

พนักงานสอบสวน (ตำรวจท้องที่, ตำรวจส่วนกลาง, ปปส.) เจ้าหน้าที่สรรพสามิต และทีมสาธารณสุข

ในการดำเนนิการ ประชาสมัพนัธ ์ตรวจเตอืน และการบงัคบัใช้กฎหมาย และจะมกีารกลา่วโทษ / ดำเนนิคดี

กับผู้ที่จงใจหรือฝ่าฝืน / ละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการดำเนินการในครั้งนี้ ทีมจาก

ส่วนกลาง (ทีมสมาน) จะดำเนินงานในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระหน้าที่ของหน่วยงานในทั้ง

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อที่หน่วยงานในพื้นที่จะได้รับทราบขั้นตอนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล์ และเป็นการช่วยเหลือหน่วยงานในพื้นที่ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้

หรือยังไม่ทราบแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน โดยทีมจากส่วนกลาง (ทีมสมาน) จะประสานงานร่วมกับ

ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ ตรวจเตือนและบังคับใช้กฎหมาย และตรวจจับ

ผู้ละเมดิ / ฝ่าฝืนกฎหมาย

การดำเนนิการ ประชาสมัพนัธ ์ ตรวจเตอืนและบงัคบัใช้กฎหมาย และตรวจจบัผู้ละเมดิ / ฝ่าฝืนกฎหมาย

ในสว่นกลางและสว่นภมิูภาค

การดำเนนิการกลา่วโทษดำเนนิคดผู้ีฝ่าฝนื / ละเมดิกฎหมายควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
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ซ่ึงผลการดำเนนิการทีผ่า่นมา มรีายละเอยีดดงันี้

การตรวจเตอืน ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบขอ้เท็จจริงและตรวจจบัดำเนนิคดีกับผู้กระทำความผดิ

ตามพระราชบญัญติัควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ท้ังหมด 882 ราย

ภาคเหนอื

ดำเนนิงานไปแลว้จำนวน 8 จังหวดัประกอบดว้ย นครสวรรค ์พษิณโุลก นา่น เชยีงใหม ่เพชรบรูณ์

พิจิตร กำแพงเพชร และแมฮ่่องสอน

ผลการดำเนนิงานตรวจเตอืน จำนวน 150 แหง่

ภาคอีสาน

ดำเนินงานไปแล้วจำนวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย

นครพนม อุบลราชธาน ีและสริุนทร์

ผลการดำเนนิงานตรวจเตอืน จำนวน 126 แหง่

ภาคใต้

ดำเนินงานไปแล้ว จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา

สตลู ตรงั และชมุพร

ผลการดำเนนิงานตรวจเตอืน จำนวน 133 แหง่

ภาคกลาง

ออกดำเนินงานไปแล้ว จำนวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ปทุมธานี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา

สิงหบุ์รี อ่างทอง สุพรรณบรีุ กาญจนบรีุ นครปฐม และราชบรีุ

ผลการดำเนนิงานตรวจเตอืน จำนวน 188 แหง่

ภาคตะวันออก

ออกดำเนนิงานไปแลว้ จำนวน 6 จังหวดั ประกอบดว้ย ชลบุรี ระยอง ตราด จันทบรีุ สระแกว้ และ

นครนายก

ผลการดำเนนิงานตรวจเตอืน จำนวน 142 แหง่

กรุงเทพฯ และปรมิณฑล

ผลการดำเนนิงาน มีรายละเอยีดดงันี้

ตรวจเตอืนตามแผนการดำเนนิงาน จำนวน   83 แหง่

ตรวจเตอืนตามเรือ่งร้องเรยีน จำนวน   39 แหง่

ทำหนงัสอืแจง้หนว่ยงานสว่นภมิูภาค จำนวน   20 แหง่
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สรุปผลการตรวจจบั (ท่ัวประเทศ) จำนวน 232 ราย รายละเอยีดดังน้ี

- ตรวจจบัทัง้หมด  41 ราย (ในสว่นทีก่ลา่วโทษกบัตำรวจ)

- ตรวจจบัทัง้หมด 191 ราย (ในสว่นทีท่ำหนงัสอืกลา่วโทษ)

จากผลการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า

ศาลจังหวัดต่างๆ ได้มีคำพิพากษาตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกมาแล้วจำนวน

ทั้งสิ้นประมาณ 70 คดี (เฉพาะกรณีที่ตรวจสอบพบ) และจากการดำเนินการดังกล่าวพบว่าความผิด

ส่วนใหญ่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื ่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในมาตรา 29

คือขายเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลซึ ่งมีอายุ ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มาตรา 30 (3) (4) (5)

ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย การแจก แถม ให้

หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกับสินค้าอื่น เพื่อเป็นการจูงใจให้สาธารณชนบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ มาตรา 27, 31 ขายหรือบริโภคดื ่มเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานศึกษา หอพัก

สวนสาธารณะ และมาตรา 32 โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของ

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อันเปน็การอวดอา้งสรรพคณุหรอืชักจงูใจใหผู้้อ่ืนดืม่โดยตรงหรอืโดยออ้ม เปน็ตน้

โดยศาลได้มีคำพิพากษาที่วินิจฉัยไว้ในมาตรา 27, 28, 29, 30, 31 ดังนี้ คือ ฐานขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ศาลส่ังจำคุก 6 เดือน และปรับ 5,000 บาท, ฐานขายเครือ่งด่ืม

แอลกอฮอล์ในสถานท่ีราชการ ศาลส่ังจำคุก 6 เดือน และปรับ 5,000 บาท, ฐานจำหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

นอกเวลาที่กฎหมายอนุญาต นอกเวลาที่กฎหมายกำหนดตาม ปว.253 คือเวลาระหว่าง 11:00 – 14:00

และ 17:00 – 24:00 น. ศาลลงโทษปรับ 2,000 บาท, ฐานจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการ

เรข่าย (สุราขาว 40 ดกีร)ี ศาลลงโทษจำคกุ 2 เดอืนปรบั 2,000 บาท ส่วนความผดิตามมาตรา 32 อยูใ่น

ระหวา่งการดำเนนิงานในชัน้พนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการ





ภาคผนวก
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หนา้ ๙๒

เล่ม ๑๒๕ ตอนพเิศษ ๑๘๒ ง ราชกจิจานเุบกษา ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๑

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรือ่ง แตง่ตัง้พนกังานเจา้หนา้ที ่เพือ่ปฏบัิตกิาร

ตามพระราชบญัญติัควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

พ.ศ. ๒๕๕๑

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๔ แหง่พระราชบญัญติัควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. ๒๕๕๑

นายกรฐัมนตรอีอกประกาศไว ้ดงัตอ่ไปนี้

ข้อ ๑ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่งดำรง

ตำแหน่งต่อไปนี ้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที ่ เพื ่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื ่องดื ่ม

แอลกอฮอล ์พ.ศ. ๒๕๕๑

  (๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

  (๒) รองปลดักระทรวงสาธารณสขุ

  (๓) อธิบดีกรมการแพทย์

  (๔) อธิบดีกรมควบคมุโรค

  (๕) อธบิดกีรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

  (๖) อธิบดีกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

  (๗) อธบิดกีรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ

  (๘) อธบิดกีรมสขุภาพจติ

  (๙) อธิบดีกรมอนามยั

(๑๐) เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา

(๑๑) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ

(๑๒) รองอธบิดีกรมการแพทย์

(๑๓) รองอธบิดีกรมควบคมุโรค

(๑๔) รองอธบิดกีรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

(๑๕) รองอธบิดีกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

(๑๖) รองอธบิดกีรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ
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หนา้ ๙๓

เล่ม ๑๒๕ ตอนพเิศษ ๑๘๒ ง ราชกจิจานเุบกษา ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๑

(๑๗) รองอธบิดกีรมสขุภาพจติ

(๑๘) รองอธบิดีกรมอนามยั

(๑๙) รองเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา

(๒๐) เลขานุการกรม ผู ้อำนวยการกอง ผู ้อำนวยการโรงพยาบาล ผู ้อำนวยการสถาบัน

ผู้อำนวยการศนูย ์สังกดักรมการแพทย์

(๒๑) เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักงาน และ

ผู้อำนวยการสำนกัสังกดักรมควบคมุโรค

(๒๒) เลขานกุารกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบนัสงักดักรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย

และการแพทยท์างเลอืก

(๒๓) เลขานุการกรม ผู ้อำนวยการกอง ผู ้อำนวยการสถาบัน ผู ้อำนวยการสำนักสังกัด

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

(๒๔) เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกองการประกอบโรคศิลปะ ผู้อำนวยการกองสนับสนุน

สุขภาพภาคประชาชน สังกดักรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ

(๒๕) เลขานุการกรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต ผู้อำนวยการ

สถาบนั ผู้อำนวยการสำนกั สังกดักรมสขุภาพจติ

(๒๖) เลขานุการกรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

สังกดักรมอนามยั

(๒๗) เภสัชกรและนักวิชาการอาหารและยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตัง้แตร่ะดบั ๔ ขึน้ไป

(๒๘) นิติกร สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่ระดับ ๔

ขึน้ไป

(๒๙) นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

สังกดักรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก ตัง้แตร่ะดบั ๔ ขึน้ไป

(๓๐) นักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาล สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตั้งแต่ระดับ

๔ ข้ึนไป
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หนา้ ๙๔

เล่ม ๑๒๕ ตอนพเิศษ ๑๘๒ ง ราชกจิจานเุบกษา ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๑

(๓๑) นักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาล สำนักส่งเสร ิมสุขภาพ และสำนักอนามัย

ส่ิงแวดลอ้ม สังกดักรมอนามยั ตัง้แตร่ะดบั ๔ ขึน้ไป

(๓๒) ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สังกัดกรมควบคุมโรค

ตัง้แตร่ะดบั ๔ ขึน้ไป

(๓๓) ขา้ราชการสำนกัโรคไมต่ดิตอ่ สังกดักรมควบคมุโรค ตัง้แตร่ะดบั ๔ ขึน้ไป

(๓๔) ข้าราชการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำนักโรคติดต่อทั ่วไป สังกัด

กรมควบคมุโรค ตัง้แตร่ะดบั ๔ ข้ึนไป

(๓๕) พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนภารกิจหลักด้านบริหาร (นิติกร) สังกัด

กรมควบคมุโรค

ข้อ ๒ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือ

สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในส่วนภูมิภาค ซึ่งดำรงตำแหน่ง

ต่อไปนี ้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที ่ เพื ่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์

พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตทอ้งทีท่ีมี่อำนาจหนา้ทีด่แูลและรบัผิดชอบในการปฏบัิตริาชการ

  (๑) นายแพทยส์าธารณสขุจังหวดั

  (๒) ผู ้เชี ่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ผู ้เชี ่ยวชาญด้านสาธารณสุข ประจำสำนักงาน

สาธารณสขุจงัหวดั

  (๓) ผู้อำนวยการสำนกังานปอ้งกนัควบคมุโรคที ่๑ - ๑๒ กรมควบคมุโรค

  (๔) ผู้อำนวยการศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

  (๕) ผู้อำนวยการศนูยสุ์ขภาพจติ กรมสขุภาพจติ

  (๖) ผู้อำนวยการศนูยอ์นามยั กรมอนามยั

  (๗) ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลทั ่วไป และผู ้อำนวยการ

โรงพยาบาลชมุชน

  (๘) ผู้อำนวยการศนูย์ป้องกันและควบคมุโรคมะเรง็ สถาบันมะเรง็แหง่ชาต ิสังกัดกรมการแพทย์

  (๙) ผู้อำนวยการศนูยม์หาวชริาลงกรณ ์ธญับรีุ สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิสังกดักรมการแพทย์

(๑๐) ข้าราชการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ สังกัดกรมควบคุมโรค ตั้งแต่ระดับ ๔

ขึน้ไป
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หนา้ ๙๕

เล่ม ๑๒๕ ตอนพเิศษ ๑๘๒ ง ราชกจิจานเุบกษา ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๑

(๑๑) ข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และ

โรงพยาบาลชมุชน ตัง้แตร่ะดบั ๔ ขึน้ไป

(๑๒) นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์อนามัย สำนักส่งเสร ิมสุขภาพและสำนักอนามัย

ส่ิงแวดลอ้ม สังกดักรมอนามยั ตัง้แตร่ะดบั ๔ ขึน้ไป

(๑๓) สาธารณสขุอำเภอและหวัหนา้สถานอีนามยั

(๑๔) นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ประจำสำนักงาน

สาธารณสขุอำเภอ และสถานอีนามยั ตัง้แตร่ะดบั ๔ ขึน้ไป

ข้อ ๓ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี ้ เป็นพนักงาน

เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่

ท่ีมีอำนาจหนา้ทีดู่แลและรบัผิดชอบในการปฏบัิติราชการ

  (๑) ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร

  (๒) รองปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร

  (๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศกึษาธกิาร

  (๔) เลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศกึษา

  (๕) รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศกึษา

  (๖) เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

  (๗) รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

  (๘) เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศึกษา

  (๙) รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษา

(๑๐) อธิการบดสีถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและเอกชนทกุแหง่

(๑๑) รองอธกิารบดสีถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและเอกชนทกุแหง่

(๑๒) ผู้อำนวยการสำนกับริหารงานการศกึษานอกโรงเรยีน

(๑๓) ผู้อำนวยการสำนกับริหารงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน

(๑๔) ผู้อำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

(๑๕) รองผู้อำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

(๑๖) ผู้อำนวยการสำนกังานพฒันากจิการนกัเรยีน นกัศกึษา และกจิการพเิศษ
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หนา้ ๙๖

เล่ม ๑๒๕ ตอนพเิศษ ๑๘๒ ง ราชกจิจานเุบกษา ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๑

(๑๗ ผูอ้ำนวยการ สถาบนั โรงเรยีน สำกดัสำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา

(๑๘) ผู้อำนวยการโรงเรยีน สังกดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

(๑๙) ผู ้บร ิหารโรงเร ียนเอกชน ในกำกับดูแลของสำนักบริหารงานคณะกรรมการเสร ิม

การศกึษาเอกชน

(๒๐) ผู้อำนวยการศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน

(๒๑) ข้าราชการ กลุ่มส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาสังกัดสำนักพัฒนากิจการ

นกัเรยีน นกัศกึษา และกจิการพเิศษ ตัง้แตร่ะดบั ๔ ขึน้ไป

(๒๒) เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบด้านการควบคุมความประพฤตินักศึกษา หรือนักเรียนในสถาน

ศกึษาของรฐั ตัง้แตร่ะดบั ๔ ขึน้ไป

(๒๓) คณาจารย์ หรือครูซึ่งมีประสบการณ์เป็นครูทำการสอนไม่น้อยกว่า ๒ ปี ผู้รับผิดชอบ

ดา้นการควบคมุความประพฤตนิกัศกึษา หรอืนกัเรยีน ในสถานศกึษาของเอกชน

ข้อ ๔ ให้ข ้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ซึ ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี ้เป ็นพนักงาน

เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่

ท่ีมีอำนาจหนา้ทีดู่แลและรบัผิดชอบในการปฏบัิติราชการ

  (๑) ผู้ว่าราชการจงัหวดั

  (๒) รองผู้ว่าราชการจงัหวดั

  (๓) ปลัดจังหวดั

  (๔) นายอำเภอ

  (๕) ปลัดอำเภอผูเ้ปน็หวัหนา้ประจำกิง่อำเภอ

  (๖) ปลัดอำเภอ ต้ังแตร่ะดบั ๔ ข้ึนไป

  (๗) เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง และนิติกร ประจำศาลากลางจังหวัด ตั้งแต่

ระดบั ๔ ข้ึนไป

  (๘) เจา้หนา้ทีป่กครอง ประจำทีท่ำการอำเภอ ตัง้แตร่ะดบั ๔ ขึน้ไป

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์จังหวัดและคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม

เครื ่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่ที ่มีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการ
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หนา้ ๙๗

เล่ม ๑๒๕ ตอนพเิศษ ๑๘๒ ง ราชกจิจานเุบกษา ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๑

ข้อ ๖ ให้ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

เพื ่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที ่

ท่ีมีอำนาจหนา้ทีดู่แลและรบัผิดชอบในการปฏบัิติราชการ

  (๑) ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร

  (๒) รองผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร

  (๓) ปลัดกรงุเทพมหานคร

  (๔) รองปลดักรงุเทพมหานคร

  (๕) ผู้อำนวยการสำนกัการแพทย์

  (๖) รองผู้อำนวยการสำนกัการแพทย์

  (๗) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสงักดักรงุเทพมหานคร

  (๘) ผู้อำนวยการสำนกัอนามยั

  (๙) รองผู้อำนวยการสำนกัอนามยั

(๑๐) ผู้อำนวยการกองควบคมุโรค

(๑๑) ผู้อำนวยการกองสขุาภบิาลสิง่แวดลอ้ม สำนกัอนามยั

(๑๒) ผู้อำนวยการศนูยบ์ริการสาธารณสขุ สำนกัอนามยั

(๑๓) ผู้อำนวยการกองปอ้งกนัและบำบดัการตดิยาเสพตดิ สำนกัอนามยั

(๑๔) ผู้อำนวยการสำนกัการศกึษา

(๑๕) รองผู้อำนวยการสำนกัการศกึษา

(๑๖) ผู้อำนวยการโรงเรยีน ในสงักดักรงุเทพมหานคร

(๑๗) ผู้อำนวยการสำนกัเทศกจิ

(๑๘) รองผู้อำนวยการสำนกัเทศกจิ

(๑๙) ผู้อำนวยการเขต

(๒๐) ผู้ช่วยผูอ้ำนวยการเขต

(๒๑) นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าหน้าท่ีอนามัย ฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล สังกัดสำนักงานเขต

ตัง้แตร่ะดบั ๔ ขึน้ไป

(๒๒) นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่อนามัย สังกัดกองอนามัยสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับ ๔

ขึน้ไป
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หนา้ ๙๘

เล่ม ๑๒๕ ตอนพเิศษ ๑๘๒ ง ราชกจิจานเุบกษา ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๑

(๒๓)  นกัวชิาการสขุาภบิาล สังกดักองสขุาภบิาลอาหาร ตัง้แตร่ะดบั ๔ ขึน้ไป

(๒๔) เจ้าพนกังานปกครอง เจ้าหนา้ทีป่กครอง พนกังานปกครอง ฝ่ายเทศกจิ สังกดัสำนกังานเขต

ตัง้แตร่ะดบั ๔ ขึน้ไป

ข้อ ๗ ให้ข้าราชการสังกัดเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การ

บริหารส่วนตำบล ซึ ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี ้แล้วแต่กรณีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที ่ เพื ่อปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอำนาจหน้าที่ดูแล

และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ เฉพาะในเขตท้องที่ที ่มีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการ

  (๑) นายกเทศมนตรี

  (๒) เทศมนตรฝ่ีายสาธารณสขุ

  (๓) ปลัดเทศบาล

  (๔) รองปลัดเทศบาล

  (๕) ผู้อำนวยการสำนกัการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม

  (๖) ผู้อำนวยการสำนกัการศกึษา

  (๗) ผู้อำนวยการสำนกัสวสัดิการสงัคม

  (๘) ผู้อำนวยการสำนกัวชิาการและแผนงาน

  (๙) ผู้อำนวยการกองหรอืหัวหนา้กองการแพทย์

(๑๐) ผู้อำนวยการกองหรอืหัวหนา้กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม

(๑๑) ผู้อำนวยการกองหรอืหัวหนา้กองการศกึษา

(๑๒) ผู้อำนวยการกองหรอืหัวหนา้กองสวสัดิการสงัคม

(๑๓) ผู้อำนวยการกองหรอืหัวหนา้กองวชิาการและแผนงาน

(๑๔) ผู้อำนวยการโรงเรยีนเทศบาล

(๑๕) นายแพทย ์พยาบาล และนกัวชิาการสขุาภบิาล ตัง้แตร่ะดบั ๔ ขึน้ไป

(๑๖) นกัวชิาการสง่เสรมิสุขภาพ และเจา้พนกังานเทศกจิ ตัง้แตร่ะดบั ๔ ขึน้ไป

(๑๗) นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

(๑๘) ปลัดองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

(๑๙) รองปลัดองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
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หนา้ ๙๙

เล่ม ๑๒๕ ตอนพเิศษ ๑๘๒ ง ราชกจิจานเุบกษา ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๑

(๒๐) นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบล

(๒๑) ปลัดองคก์ารบรหิารสว่นตำบล ตัง้แตร่ะดบั ๔ ข้ึนไป

(๒๒) นักวิชาการสุขาภิบาล นักบริหารงานสาธารณสุข และพยาบาล สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบล ต้ังแตร่ะดบั ๔ ข้ึนไป

(๒๓) นายกเมอืงพทัยา

(๒๔) รองนายกเมอืงพทัยา

(๒๕) ปลัดเมอืงพทัยา

(๒๖) รองปลดัเมอืงพทัยา

(๒๗) ผู้อำนวยการกองอนามยัและสิง่แวดลอ้มเมอืงพทัยา

(๒๘) นกับรหิารงานสาธารณสขุ สำนกัการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม เมอืงพทัยา

(๒๙) นักวิชาการสุขาภิบาล สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ตั้งแต่ระดับ ๔

ขึน้ไป

(๓๐) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ตั้งแต่

ระดบั ๔ ข้ึนไป

(๓๑) เจ้าพนักงานสุขาภิบาล สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ตั้งแต่ระดับ ๔

ขึน้ไป

ข้อ ๘ ให้ข ้าราชการสังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ซึ ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี ้

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที ่เพื ่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑

เฉพาะในเขตทอ้งทีท่ีมี่อำนาจหนา้ทีด่แูลและรบัผิดชอบในการปฏบัิตริาชการ

  (๑) ผู้อำนวยการสำนกับรหิารการจดัเกบ็ภาษ ี๑

  (๒) ผู้อำนวยการสว่นใบอนญุาต สำนกับรหิารการจดัเกบ็ภาษ ี๑

  (๓) ผู้อำนวยการสว่นวเิคราะหร์ายการภาษ ีสำหรบับริหารการจดัเกบ็ภาษ ี๑

  (๔) ผู้อำนวยการสว่นควบคมุการผลติและจำหนา่ย สำนกับรหิารการจดัเกบ็ภาษ ี๑

  (๕) เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานสรรพสามติ สังกดัสำนกับรหิารการจดัเกบ็ภาษ ี๑

  (๖) เจ้าหน้าที่สรรพสามิต และเจ้าพนักงานสรรพสามิต สังกัดสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี ๑

ตัง้แตร่ะดบั ๔ ข้ึนไป
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หนา้ ๑๐๐

เล่ม ๑๒๕ ตอนพเิศษ ๑๘๒ ง ราชกจิจานเุบกษา ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๑

  (๗)  นกัวชิาการสรรพสามติ สังกดัสำนกับรหิารการจดัเกบ็ภาษ ี๑ ตัง้แตร่ะดบั ๔ ขึน้ไป

  (๘)  ผู้อำนวยการสำนกัตรวจสอบปอ้งกนัและปราบปราม

  (๙)  เจ ้าหน้าที ่บร ิหารงานสรรพสามิต และเจ้าหน้าที ่ตรวจสรรพสามิต สังกัดสำนัก

ตรวจสอบปอ้งกนัและปราบปราม ต้ังแตร่ะดบั ๔ ข้ึนไป

(๑๐) เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เจ้าพนักงานสรรพสามิต และนายตรวจสรรพสามิต สังกัดสำนัก

ตรวจสอบปอ้งกนัและปราบปราม ต้ังแตร่ะดบั ๔ ข้ึนไป

(๑๑) นักวิชาการสรรพสามิต สังกัดสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ตั้งแต่ระดับ ๔

ขึน้ไป

(๑๒) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี สังกัดสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ตั้งแต่ระดับ ๔

ขึน้ไป

(๑๓) ผู้อำนวยการสำนกังานสรรพสามติภาค

(๑๔) ผู้อำนวยการสว่นตรวจสอบปอ้งกนัและปราบปราม สำนกังานสรรพสามติภาค

(๑๕)  เจ้าหน้าที ่บริหารงานสรรพสามิต และเจ้าหน้าที ่ตรวจสรรพสามิต สังกัดสำนักงาน

สรรพสามติภาค ต้ังแตร่ะดบั ๔ ข้ึนไป

(๑๖) นักวิชาการสรรพสามิต เจ้าหน้าที ่สรรพสามิต เจ้าพนักงานสรรพสามิต นายตรวจ

สรรพสามติ และเจา้หนา้ทีต่รวจสอบภาษ ีสังกดัสำนกังานสรรพสามติภาค ตัง้แตร่ะดบั ๔ ขึน้ไป

(๑๗) สรรพสามติพืน้ที่

(๑๘) นักวิชาการสรรพสามิต เจ้าหน้าที ่สรรพสามิต เจ้าพนักงานสรรพสามิต นายตรวจ

สรรพสามติ และเจา้หนา้ทีต่รวจสอบภาษ ีสังกดัสำนกังานสรรพสามติพืน้ที ่ตัง้แตร่ะดบั ๔ ขึน้ไป

(๑๙) สรรพสามติพืน้ทีส่าขา

(๒๐) นักวิชาการสรรพสามิต เจ้าหน้าที ่สรรพสามิต เจ้าพนักงานสรรพสามิต นายตรวจ

สรรพสามติและเจา้หนา้ทีต่รวจสอบภาษ ีสังกดัสำนกังานสรรพสามติพืน้ทีส่าขาตัง้แตร่ะดบั ๔ ขึน้ไป

ข้อ ๙ ให้ข ้าราชการสังกัดกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ซึ ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี ้

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที ่เพื ่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑

เฉพาะในเขตทอ้งทีท่ีมี่อำนาจหนา้ทีด่แูลและรบัผิดชอบในการปฏบัิตริาชการ
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หนา้ ๑๐๑

เล่ม ๑๒๕ ตอนพเิศษ ๑๘๒ ง ราชกจิจานเุบกษา ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๑

  (๑) ผู้อำนวยการสำนกัสืบสวนและปราบปราม

  (๒) ผู้อำนวยการสำนกังานศลุกากรตรวจสอบของผูโ้ดยสารทา่อากาศยานสวุรรณภมิู

  (๓) ผู้อำนวยการสำนกังานศลุกากรตรวจสนิคา้ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู

  (๔) ผู้อำนวยการสำนกังานศลุกากรทา่อากาศยานกรงุเทพ

  (๕) ผู้อำนวยการสำนกังานศลุกากรกรงุเทพ

  (๖) ผู้อำนวยการสำนกังานศลุกากรทา่เรอืกรุงเทพ

  (๗) ผู้อำนวยการสำนกังานศลุกากรทา่เรอืแหลมฉบงั

  (๘) ผู้อำนวยการสำนกังานศลุกากรภาค

  (๙) นายดา่นศลุกากร

(๑๐) สารวัตศุลกากร สังกัดสำนักสืบสวนและปราบปราม สำนักงานศุลกากรตรวจสอบ

ของผู ้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

สำนกังานศลุกากรทา่เรอืแหลมฉบงั และสำนกังานศลุกากรภาค ตัง้แตร่ะดบั ๔ ขึน้ไป

(๑๑) นายตรวจศุลกากร สังกัดสำนักสืบสวนและปราบปราม สำนักงานศุลกากรตรวจสอบ

ของผู ้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

สำนกังานศลุกากรทา่เรอืแหลมฉบงั และสำนกังานศลุกากรภาค ตัง้แตร่ะดบั ๔ ขึน้ไป

(๑๒) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบศุลกากร สังกัดสำนักสืบสวนและปราบปราม สำนักงานศุลกากร

ตรวจสอบของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

สำนกังานศลุกากรทา่เรอืแหลมฉบงั และสำนกังานศลุกากรภาค ตัง้แตร่ะดบั ๔ ขึน้ไป

(๑๓) ศุลการักษ์ สังกัดสำนักสืบสวนและปราบปราม สำนักงานศุลกากรตรวจสอบ

ของผู ้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

สำนกังานศลุกากรทา่เรอืแหลมฉบงั และสำนกังานศลุกากรภาค ตัง้แตร่ะดบั ๔ ขึน้ไป

ข้อ ๑๐ ให้ข้าราชการสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีหรือผู้ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรขึ้นไปเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ
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หนา้ ๑๐๒

เล่ม ๑๒๕ ตอนพเิศษ ๑๘๒ ง ราชกจิจานเุบกษา ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๑

ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื ่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่ที ่มีอำนาจหน้า

ท่ีดูแลและรบัผิดชอบในการปฏบัิติราชการ

ข้อ ๑๑ ประกาศฉบับนี ้ให้ใช้บ ังคับ ตั ้งแต่ว ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปน็ตน้ไป

ประกาศ ณ วนัที ่๑๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๑

สมชาย  วงศส์วสัดิ์

นายกรฐัมนตรี
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หนา้ ๑๐๓

เล่ม ๑๒๕ ตอนพเิศษ ๑๘๒ ง ราชกจิจานเุบกษา ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๑

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรือ่ง กำหนดแบบบตัรประจำตวัพนกังานเจา้หนา้ที่

พ.ศ. ๒๕๕๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. ๒๕๕๑ นายกรฐัมนตรอีอกประกาศไว ้ดงัตอ่ไปนี้

ข้อ ๑ บัตรประจำตวัพนกังานเจา้หนา้ทีใ่ห้เป็นไปตามแบบทา้ยประกาศนี้

ข้อ ๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการนั้น

เป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดแต่ไม่รวมถึงกรณีที่อยู่ใน

อำนาจของผูว้า่ราชการจงัหวดัตามขอ้ ๓

ข้อ ๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที ่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกบัตร

ประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที ่ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที ่ในหน่วยงานของส่วนราชการซึ ่งเป็นราชการ

ส่วนภูมิภาคและหน่วยงานของส่วนราชการซึ่งเป็นราชการส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น

นอกจากกรงุเทพมหานคร

ข้อ ๔ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เปน็ผูอ้อกบตัรประจำตวัพนกังานเจา้หนา้ทีใ่หแ้กพ่นกังานเจา้หนา้ทีใ่นสงักดั

ข้อ ๕ รูปถ่ายที ่ต ิดบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที ่ให้ใช้ร ูปถ่ายที ่ถ ่ายไม่เกินหกเดือน

ก่อนวันยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง

ไม่สวมหมวกและแวน่ตาสเีขม้ แตง่เครือ่งแบบปกตขิาวหรอืแตง่กายสภุาพ

ข้อ ๖ บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในบัตร แต่ต้อง

ไม่เกนิหกปนัีบแตวั่นออกบตัร

ข้อ ๗ ประกาศฉบบันีใ้หใ้ช้บังคบัตัง้แตว่นัที ่๒๙ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เปน็ตน้ไป

ประกาศ ณ วนัที ่๑๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๑

สมชาย  วงศส์วสัดิ์

นายกรฐัมนตรี



74 รายงานประจำปี 2552
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แบบบัตรประจำตวัพนกังานเจา้หนา้ที่

ทา้ยประกาศสำนกันายกรฐัมนตร ีเรือ่ง กำหนดแบบบตัรประจำตวัพนกังานเจา้หนา้ที่

พ.ศ. ๒๕๕๑



75รายงานประจำปี 2552
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หนา้ ๖

เล่ม ๑๒๖ ตอนพเิศษ ๙๕ ง ราชกจิจานเุบกษา ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรือ่ง กำหนดวนัหา้มขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี ่ยวกับการจำกัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำ ได้โดยอาศัยอำ นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

นายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติจึงออกประกาศไว้

ดังตอ่ไปน้ี

ข้อ ๑ ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา

และวนัเขา้พรรษา

ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคบัต้ังแตวั่นถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเปน็ตน้ไป

ประกาศ ณ วันที ่๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

อภสิิทธิ ์ เวชชาชวีะ

นายกรฐัมนตรี



76 รายงานประจำปี 2552
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หนา้ ๗๗

เล่ม ๑๒๖ ตอนพเิศษ ๙๖ ง ราชกจิจานเุบกษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรือ่ง กำหนดวนัหา้มขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์(ฉบับที ่๒)

พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยที่คณะกรรมการนโยบายเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ได้มีมติเมื ่อวันที่ ๔ กรกฎาคม

พ.ศ. ๒๕๕๒ เห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื ่อง กำหนดวันห้ามขาย

เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที ่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ ่งกำหนดห้ามมิให้ผู ้ใด

ขายเครื ่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยให้

ยกเว้นกรณีการขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยว

ในประเทศไทยและกระตุน้เศรษฐกจิของภาคอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๔ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคล ซึ ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ

จึงออกประกาศไว ้ดงัตอ่ไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ ของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื ่อง กำหนดวันห้ามขาย

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวนัที ่๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใ้ช้ความตอ่ไปนีแ้ทน

“ห้ามมิให้ผู ้ใดขายเครื ่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาและ

วนัเขา้พรรษา ยกเวน้การขายในโรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม”

ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคบัต้ังแตวั่นถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเปน็ตน้ไป

ประกาศ ณ วันที ่๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

อภสิิทธิ ์ เวชชาชวีะ

นายกรฐัมนตรี



77รายงานประจำปี 2552
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หนา้ ๕

เล่ม ๑๒๖ ตอนพเิศษ ๑๓๗ ง ราชกจิจานเุบกษา ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรือ่ง แตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒิุในคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

พ.ศ. ๒๕๕๒

ตามที ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดให้มีกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเลือกและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์เปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ นัน้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๐ (๕) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ นายกรัฐมนตรีจึงประกาศแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

๑. นายวฑิรูย ์อ้ึงประพนัธ์ ผู้ทรงคณุวฒิุดา้นการแพทย ์จิตวทิยาหรอืการ

สาธารณสขุ

๒. นางปารชิาต ิสถาปติานนท์ ผู้ทรงคณุวฒิุดา้นสงัคมสงเคราะห ์สังคมศาสตร์

เศรษฐศาสตรห์รือนิเทศศาสตร์

๓. นายบรรเจดิ สิงคะเนติ ผู้ทรงคณุวฒิุดา้นการศกึษา การศาสนาหรอื

วฒันธรรม

ประกาศ ณ วันที ่๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

อภสิิทธิ ์เวชชาชวีะ

นายกรฐัมนตรี



หนา้ ๔

เล่ม ๑๒๖ ตอนพเิศษ ๑๓๗ ง ราชกจิจานเุบกษา ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรือ่ง แตง่ตัง้ผูแ้ทนองคก์รเอกชนเปน็กรรมการในคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

พ.ศ. ๒๕๕๒

ตามที ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดให้มีผู ้แทนองค์กรเอกชน ได้ดำเนินการสรรหาผู ้แทน

องค์กรเอกชนเปน็กรรมการในคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรี

ว่าด้วยการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นที ่

เรยีบรอ้ยแลว้ นัน้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ นายกรัฐมนตรีจึงประกาศแต่งตั้งผู้แทนองค์กรเอกชนต่อไปนี้ เป็นกรรมการ

ในคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

๑. นายสงกรานต ์ภาคโชคดี ผู้แทนองคก์รเอกชนดา้นการสนบัสนนุและรณรงคใ์หมี้การ

ลดการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

๒. นายพริิยะ ทองสอน ผูแ้ทนองคก์รเอกชนดา้นการคุม้ครองเดก็และเยาวชนหรอืสตรี

๓. นายวรีพงษ ์เกรยีงสนิยศ ผูแ้ทนองคก์รเอกชนดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค

ประกาศ ณ วันที ่๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

อภสิิทธิ ์เวชชาชวีะ

นายกรฐัมนตรี
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