
ที บร ๐๐๑๗.๒/ว ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๑๕๙ เขากระโดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสมุนกิจกรรม “วันงดด่ืมสุราแห่งขาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔”
เรียน หัวหน้าส่วนราขการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๒๑๑.๓/ว ๓๖๙๔

ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ขุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมืมติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ กำหนด 
ให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งขาติ และคณะรัฐมนตรีได้มืมติเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสมุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในข่วงเข้าพรรษา 
โดยให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันงดดื่มส ุราแห ่งชาติในข่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกป ีตามบริบท 
ของตนเอง ซ่ึงในปี ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ 
ความรู้ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัยและผลกระทบที่เก ิดจากการบริโภคเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ประชาชนได้มืส่วนร่วมในการปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วง 
เข้าพรรษา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อเป็นการสนับสมุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่กำหนดไว้ จังหวัดจึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ความสำคัญและให้การสนับสมุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาจัดกิจกรรมให้สอดคล้องภับสถานการณ์ปีจจุบันที่มืการ 
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -  19 ตามที่เห็นสมควร

๒. เผยแพร่ และรณรงค์ประขาสัมพันธ์พระคติธรรม โอวาทจากผู้นำศาสนา และคำขวัญ 
จากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ให้แก'บุคลากรของส่วนราชการ 
และประชาชนในพื้นที่ทราบ

๓. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังภัดและประชาชนในพื้นที่ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุรา 
ในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลน่ได้ที่ w w w .stopdriกk.com

/ทั้งนี้...



ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส ่งมาด้วยได้ทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวง 
มหาดโทย h ttp ://w w w .p p b .m o i.g o .th /m id ev O ^ วข้อ “หนังสือแจ้งเวียน/ประซาลัมพันธ์”

จ ึงเร ียนมาเพ ื่อทราบและดำเน ินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ '

(นายธ้ขกร หัตถาธยากูล) 
ผู้ว่าราขการจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
โทร. ๐ ๔๔๖๖ ๖๔๓๔
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กระทรวงมหาดไทย 
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

มิถุนายน ๒๕๖๔
เร่ือง ขอดวามร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดด่ืมสุราแห่งขาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔”
เรียน ผู้ว่าราซการจังหวัด ทุกจังหวัด
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการนโยบายเดรี'องด่ืมแอลกอฮอล์แห่งซาติ ท่ี สธ ๐๔๑๗.๒.๒/ว ๒๒

ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๔๖๔
คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๔๔๑ กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดด่ืมสุรา 

แห่งซาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๔๔๖ เร่ือง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม 
“วันงดด่ืมสุราแห่งชาติทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษาโดยให้หน่วยงานต่าง ๆจัดกิจกรรมวันงดด่ืมสุรา 
แห่งขาติในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปีตามบริบทของตนเอง ซ่ึงในปี ๒๔๖๔ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
จัดงานข้ึนใบวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประซาสัมพันธ์ให้สังคมได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัย 
และผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนให้ประซาขนได้มี 
ส่วนร่วมในการปฏิญาณตนงดด่ืมสุราในช่วงเข้าพรรษา

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งซาติ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังน้ี

๑. ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนกิจกรรมวันงดด่ืมสุราแห่งซาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ 
โดยพิจารณาจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปีจจุบันท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเข้ึอไวรัสโคโรนา 2019 
หรีอโรคโควิด - 19 ตามท่ีเห็นสมควร

๒. เผยแพร่ และรณรงค์ประซาสัมพันธ์พระคติธรรม โอวาทจากผู้น่าศาสนา และดำขวัญ 
จากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งซาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ให้แก่ บุคลากรของส่วนราซการ 
และประซาซนในพ้ืนท่ีทราบ

๓. ประซาสัมพันธ๊Iห้บุคลากรในสังกัดและประซาซนในพ้ืนท่ีร่วมลงนามปฏิญาณตนงดด่ืมสุรา 
ในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลใมี.ด้ท่ี www.stopdrink.com
ทั้งนี้ สามารถดาวใมีหลดเอกสารเพ่ืมเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://www.ppb.m oi.go.th/m idev01/ หัวข้อ "หนังสือแจ้งเวียน/ประซาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถึอ

สำนักงานปลัดกระทรวง 
สำนักนโยบายและแผน 
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๒๔๔

r.

{นายฉัตรขัย พรหมแศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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^ I สำนักนเยบายแคะแผน ลป๑๘ มถุนายน ๒๔๖๔
เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสุบุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งขาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔’
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คติธรรม สมเด็จพระลังฆราข สกลมหาสังฆปริณายก

๒. คำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งขาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ 
๓. โอวาท ศาสนาคริสต์ ศาสนาซิกฃ์ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และศาสนาอิสลาม จำนวน ๔ แผ่น 
๔. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๔๐๔/ว ๑๑๔ ลงวับท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๔๖ จำนวน ๒ แผ่น
ตามที่คณะรัฐมนตรีมืมติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๔๔๑ กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี 

เป็นวันงดดื่มสุราแห่งขาติ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๔๔๖ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสมุน 
กิจกรรม ‘‘วันงดดื่มสุราแห่งขาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษาโดยให้หน่วยงานต่าง  ๆ จัดกิจกรรม 
วันงดดื่มสุราแห่งขาติในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปีตามบริบทของตนเอง ซึ่งในปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับ 
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๖๔ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดก ิจกรรมวันงดดื่มส ุราแห ่งขาต ิ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๔๖๔ข้ึน เพ ื่อเผยแพร่ความรู้ ประขาลัมพันธิให้สังคมได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัย และผลกระทบที่เกิดจาก 
การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจบให้ประขาขนได้มืส่วนร่วมในการปฏิญาณตน 
งดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา น้ัน

ฝ่ายเลขามุการคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ขอความร่วมมือสนับสมุน 
กิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔” และประสานหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ โดยพิจารณาจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ป ีจจุบ ันที่ม ืการแพร'ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามที่เห็บสมควร และสามารถลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุรา
ออนไลน่ ได้ท่ี w ww.stopdrink.com  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เลขามุการคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งขาติ

ฝ่ายเลขามุการ
โทร. ๐ ๒๔๙๐ ๓๓๙๒
โทรสาร ๐ ๒๔๙๐ ๓๐๓๔ ต่อ ๑๑๑



คตัธรรม
เนื่องใบวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

หากพิจารณาลิงข่าวลารความเป็นไปในบ้านเมีองจะพบว่า การฆ่า การกอภยันตราย การประทุษราช 
การทะเลาะวิวาท การควงประเวณี และการพดเv1จ หรือใช้วาจาหยาบคาย เหลวไหล เลื่อนลอย ยันเป็นเห'งุ 
ให้เกิดความวิบัติว่นวายใน'สังคม มักมีต้นเหตุมาจากการเสพสุราและสารเลพลิดให้โทษแทบทุกกรณิ การรัทษา 
เบญจศีล โดยเฉพาะขอที ๕ ซี่งบัญr p t ห้บุลคลงดเวันจากการดื่มสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมารเบน 
จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ที่จะซวยลดอัตราอาชญากรรม อุบัติเหตุ และเหตุไม่พิงประสงค์ต่าง  ๆให้เบาบางลง 
สังคมใดประกอบด้วยสมาชิกผู้มีสติสัมปซญญะสมบูรณ์ สังคมนั้นย่อมบรรลุถึงความเจรืญมั่นคงและปลอดภย 
ยิ่งไปกว่านั้น การรักษาศีลบังจะอำนวยอานิสงส์มหาคาส ลมตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพทธเจ้า ประทาบ 
พระบรมทุทโธวาทไว้ว่า ผู้ร ักษาศีลย่อมเจริญด้วยโภคทรัพ่ย์ มีกิตติศัพท์เลื่องถึอระบ้อไป เช้าไปหาหมู่ชนใด  ๆ
กเป็นผู้งามสง่าแกล้วก'สาไม่เก้อเขิน ย่อมเป็นผู้เม่หลงเมื่อใกล้จะตาย และจักเช้าถึงสุคติโลกสวรรค์ในท่ีสุด

เมื่อวันงดดื่มสุราแห่งชาติเรืยนม'':ถึง จึงควรที่ท ่านทั้งหลายจะสำนิกถ็งผลร้ายของการเสพสิ่งมีนเมา 
แล้วตั้งใจงดเว้นการเสพสิงเหคาน้ันให้ได้โดยเด็ดขาลนับแต่บัดบี้เป็นต้นไปจนตลอดขีวิล เพื่อ;ปีดโอกาสให้ตน 
ไกายและจิตสมบูรณ์พร้อมอยู่เสมอ สำหรับ;ป็นเลรองเพิ่มทุนสติปัญญา สามารถใช้เป็นเคริองกำบังอันลราย 
ในปัจจุบัน และป้องกันความตกตํ่าใบภายหน้า

ขออำนวยพรไห้ท่านทั้งหลายจงเจริญใบพระธรรมชองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงสรุปธรรมทุก 
ฃ้อลงเป็นคติเตือนไวั1ห้ยังความไม่ประม'1ทให้ถึงพร้อมเถึด.

(สมเด็จพระอริยวงศาดตญาณ) 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วัคราซบพิซสถิตมหาสีมาราม 
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔



คำขวัญ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
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พลเอก
(ประยุทธ์ จันทร์โอซา) 

นายกรัฐมนตรี
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โอวาทโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปีคริสตสักราช 2021

อำนวยพรด้วยความปรารถนาดีใบพระคริสตเจ้าส่พี่น้องทุกคนในสังคมไทย

เป็นท่ีทราบดีว่าปัจจุบันประเทศไทยท่ีรักย่ิงของพวกเราใJน เผชิญกับสถานการณ์ปัญหาจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 
หรือโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทั้งต่อมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและโดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัย แม้จะเป็นปัญหาอันหนัก 
หน่วงท่ีท้ังโลกต่างต้องเผชิญจนดูเหมือนอาจจะนำมาซ่ีงความส้ินหวัง แต่ถึงกระน้ัน สำหรับพระคาสนจักรคาทอลิกแล้วเรายัง 
มืความหวังใหม่อยู่เสมอทุกวับ อันเกิดมาจากพลังแห่งความเซื่อศรัทธาใบพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ท่ีจะทรงทำให้ 
‘รามีพลังกาย พลังใจในการลุกฃ้ีนมาปัองกันแกไขปัญหาน้ี ดังเซ่นแบบอย่างคุณธรรมของ ‘‘นักบญโยเซฟ'บรุษแห่งความเ4อ 
ศรัทธา” ที่แปรเปลี่ยนเป็นพลังในการปกป้องและร่วมเดินในเส้นทางแห่งการไถ่กู้ขององค์พระเยซูครืสตเจ้าจนนำความรอด 
'พ้นจากบาปนิรันดรมาสู่มวลมนุษย์ได้ในท่ีสุด และเป็นที่มาของการประกาศโดยสมเด็จพระสันตะปาปา ให้ปีนี้ เป็นปีแห่ง 
‘'นักบุญโยเซฟ” สำหรับคริสตขนในประเทศไทยและท่ัวโลก ที่สำคัญนักบุญโยเซฟยังเป็นพลังใจและแนวทางก้าวเดินเป็น 
พิเศษด้วยสำหรับการลด ละ เลิกเครื่องด่ืมแอลกอฮอล้ในสถานการณ์ปัญหาโควิด-19 ด้วยเซ่นกัน ท้ังน้ี เพราะนักบุญโยเซฟ 
เอง แม้จะดำเนินชีวิตเป็นกรรมกรผู้ใซ้แรงงานท่ีแสนเรียบง่าย แต่ท่านใซ้ชีวิตเป็นบุรุษคุณธรรม เม่ือมีชีวิตคู่ท่านก็เป็นพ่อบ้าน 
ท่ีน่ารักสัตย์ซ่ือ และเม่ือเป็นบิดาท่านก็เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองบุตรและครอบครัวให้อบอุ่นปลอดภัย ด้วยความเชื่อในพระเจ้า 
ท่านได้ชนะความหวาดกลัวและความอ่อนแอฝ่ายกาย

พี่น้องท่ีรักทุกคนในพระคริสตเจ้า โอกาสวันงดด่ืมสุราแห่งชาติประจำปี คริสตศักราช 2021 /  พุทธศักราข 2564 
ท่ามกลางวิกฤติปัญหาโควิด-19 นี้ ในนามของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย จีงขอเชีญซวนผู้ดื่มเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ทุกคนให้ลด ละ และเลิกพฤติกรรม กลับมาเป็นพ่อ แม่ พ่ีและน้อง รวมถึงสมาชิกในครอบครัวและชุมชนที่ดี 
เพ่ีอร่วมกันท่าให้ครอบครัวและสังคมชองเราก้าวข้ามวิกฤติอันหนักหน่วงคร้ังน้ีไปให้จงได้ ความเชื่อแต่เ‘หียงอย่างเดียวไม่ได้ 
ำใ'ท้เราผ่ามพ้น แต่ความเชื่อที่นำไปปีการลงมือปฏิบัติต่างหากพี่จะหำใ'ทัพวกเราทกคนรอดพ้นได้โน'ที่สุด ขอพระพร 

แห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าและคุณธรรมของนักบุญโยเซฟได้โปรดเป็นพลังใจสำหรับผู้ดื่มให้ลด ละ และเลิกพฤติกรรมให้ได้ 
เป็นความบรรเทาใจและพระพรสำหรับสมาชิกในครอบครัวและผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาศัย 
คำเสนอวิงวอนของพระบางมารืย์และนักบุญโยเซฟขอพระเป็นเจ้าโปรดอวยพระพรแด่ประเทศไทยและทุกประเทศท่ัวโลก 
ให้ก้าวข้ามวิกฤติแห่งปัญหาโควิด-19 เป็นแผ่นดินอับสงบสุขและปลอดภัยจากทุกปัญหา เป็นต้น ปัญหาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
ด้วยเทอญ

อำนวยพรมาด้วยความปรารถนาดีในองค์พระคริสตเจ้า

บิซ็อป ทิเลิป บรรจง ไขยรา 
ประรานกรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) 

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
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ประทานเนืองในวันงดคีมสุราแห่งชาต 
วันท่ี 25 กรกฎาคม 2564

“ สุราร้ายกว่าท่ีคิด อย่าริด่ืมสุรา”

การตฬ ตสมารภาวน าใน พ ระน าชแฟ ่ง Wai
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เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงลาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์เน ื่องในวันงดดื่มสุราแห่งขาลิ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖ร: 
มีความประสงค์ที่จะให้ผู้ที่ร่วมโครงการได้มีหลักขวัญกำลังใจที่ดีใบการงดดื่มสุรา ขี่งเบ็เนปีจจัยสำคัญ 
ที่ทำให้คนเราขาดสติสัมปชัญญะเป็นเหตุให้เกิดการละเมิดศีลธรรม เก ิดความประมาทเลินเล่อ 
ในการดำรงฃีวิต การงดเว้นหรือเว้นขาดจาก.การดื่มสุรา ทำให้มีสติสัมปชัญญะที่เข้มแข็งสามารถยับยั้ง 
การละเมิดศีลธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ขอยกย่องผู้ที่เข้าโครงการที่มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะละเว้น 
เว้นขาด เลิกดื่มสุรา

ในปีพุทธคักราข ๒(ร:๖๔ ซึ่งเป็นปีที่สำคัญปีหนื่งที่ม ีผู้เข ้าร่วมโครงการตระหนักถีง 
โท'ษภัยของการดื่มสุรา โดยใช้หลักธรรม ๔ ประการ ขององค์พระพรหม ดังนี้

๑. เมตตา เอาใจใส่สุขภาพร่างกาย ไม่ทำร้ายสุขภาพตนเองด้วยการดื่มสุรา
๒. กรุณา ร่วมใจกันที่จะเอาขบะใจตบเองและให้กำลังใจผู้อี่นที่กำลังลด ละ เลิก

การดื่มสุรา
๓. มุ'ทิตา ส่งเสริมยินดีแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งปณิธานเอาขนะไม่ดื่มสุราตลอดไป
๔. อุเบกขา ไม่สนันส'นุน ไม่ส่งเสริม ให้มีการดื่มสุรา
หลักธรรมท้ัง ๔ ประการนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความสุขและเอาชนะใจของ 

ตนเองได้ ข ้าพเจ ้าขอแสดงความยินดีท ี่สำน ักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดงาน “วันงดดื่มสุราแห่งขาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔'’ 
เป็นปีที่ ๔ ขอให้ความสำเร็จจงบังเกิดด้วยเทอญ

โอมศานติ ศานติ ศานติ
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โอวาท
เนื่องใน “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔” 

ว่าด้วยบทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการดื่มสุรา 
๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

« ^
น ับเป ็นความน ่าย ินด ีหล ังจากคณ ะรัฐมนตรีได ้กำหนด “ ว ัน งด ด ื่ม ส ุราแ ห ่งช าต ิ” ข้ึน 

โตยให่ตรง.กับวันเข้าพรรษาของทุกปี ในจพุทธคักราซ ๒๕๖๔ น ี้ ตรง.กับวันที' ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ฃึ่งข้าพเจ้าได้ติดตามความร่วมมือการทำงานของหน่วยงานและองค์กรต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐและเอกซนมาโดย 
ตลอด พบว่า หลากหลายภาคส่วนซองสังคมได้ตระหนักถึงมหันตภัยและความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากสุรา 
และได ้ร ่วมก ันรณ รงค ์เพ ือลดป ีญ หาความส ูญ เส ียท ี่เก ิดข ึ้นท ั้งในซ ีว ่ตและทร ัพย ์ส ิน  และนับเป็นหนี่ง 
ความสำเร็จในการลดปีญหาคือ การกำหนด “ ว ันงดด ี่มส ุราแห ่งซาต ิ” โดยใข้วันเข้าพรรษาอันเป็นวันและ 
ช่วงเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญตามทีพระธรรมวิน ัยบ ัญญัต ิไว้ เป ็นจุดสร้างความเปลี่ยนแปลง 
ทางความคิดและความรู้สึก โดยให้ความเชื่อทางศาสนาเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตสำนึกและคอยยับยั้งชั่งสติ 
มิให้ยุ่งเกี่ยวหรือเสพสิ่งที่บ ั่นทอนความสามารเาทางปึญญาจนนำไปสู่ความสูญเสียในที'สุด และเนื่องจาก 
ธรรมชาติของคนไทยเป็นคนที่มีความผูกพันกับความเชื่อทางศาสนามาช้านาน จีงทำให้การรณรงค์งดเหล้า 
เข้าพรรษาเป็นโครงการซี่งถือเป็นนว้ตกรรมการจัดการกับปึญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอส์ และ 
ถือเป็นการรณรงค์สาธารณะที่ม ีอัตราการรับรูและจดจำสูง ดังนั้น ความเชื่อทางศาสนาและการมืศีลธรรม 
จึงกลายเป็นปีจจัยสำคัญที่สนับสนุนความสำเร็จของการรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ และโครงการงดเหล้า 
เข้าพรรษา แล้วมาต่อยอดด้วยเหตุผลในการรณรงค์ด้านอื่น  ๆ ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม

ข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้แก่หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกซน ตลอดจนประชาชน 
ทั้วไป ในการรณรงคไห้เกิดการลด ละ และเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื๋ฮสร้างเป็นวินัยพื้นฐาน 
ในการธำรงศีลธรรมและคุณธรรมอันดีงามของอารยฃน ดังที่บรมศาสดามูฮัมหมัด (ขอพรและความศานติ 
จงม ีแด ่ทำน) ได ้ประกาศเจตนารมณ ์เม ื่อกว ่า ๑ ,๔ 0 0  ป ีท ีผ ่านมาว ่า ส ุราเป ็นส ิ่งตองห ้ามเด ็ดขาดแห ่ง 
บทบัญญัติอิสลาม เพ ือรักษาไว้ซ ึ่งศาสนา ชีวิต สติปึญญา เท ือกเถาเหล ่ากอ และทรัพย์สิน เพื่อให้ทั้ง ๕ 
ประการนี้ เป็นโครงสร้างหลักของการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพและสร้างคุณประโยซนํให้แก่สังคมโลกต่อไป

(«^
(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) 

จุหาราขมนตรี
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สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
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เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย สำเบาหนังสือคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งช 
- ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕::๖

ด้วยรองนายกรัฐมนตรี (บายพงล์เทพ เทพกาญจนา) ประธาใ I

สำนักงาบคณะกรรมการ
■ ควบคุมเคร่ืองด่ืมนอลกอIเอล์ติ ท สธ ๐๔๒๗.๖Aj

ก่ร ีร ีม ิกกรษ^ษพ ่iคเองฬี่ม---------'น.
ทำความดีถวายในหลวง”แอลกอฮอล์แห่งฃาดิได้เสนอเร่ือง ขอความร่วมมือสนับสบุนกิจกรรม ‘'งดด่ืมสุราแห่งฃาติ

ในช่วงเข้าพรรษา ไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังน้ี
๑. เห็นขอบการกำหนดคำขวัญ ‘‘วันงดดื่มสุราแห่งซาติ” ในทุก

ที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจาก ปี ๒๕๕๖ เปีนต้นไป โดยกระทรวงสาธารณสุข กำหนดคำขเญ่ํวน้ีงด'ด๋ัมื'สุรื่น้ีแหง'ฃาต 
1 „ . = , J  1 า..ประจำปี และเสนอผ่านสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพอนายกรัฐมนตรีพิจารถนนเละ.ประฝิาศใหทราบ

โดยท่ัวกัน
๒. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประสานผ้ว ่าราขการจังหวัดท ุกจังหวัด สั่งการให้ 

หน่วยงานในพื้นที่รับผิดขอบ จัดให้มีกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งขาติ เป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มืการลงนาม 
ปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา และกิจกรรมอื่นตามที่เห็นสมควร

๓. มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการประลานผ้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกขน 
ทุกแห่ง จัดให้มืกิจกรรมวับงดดื่มสุราแห่งขาติ เป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีการลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุรา 
ในช่วงเข้าพรรษา พร้อมประขาสัมพับธ๊[ห้เห็นความสำคัญของวันเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งซาติ รวมถึงโทษ 
พิษ ภัย และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดึ่มแอลกฮอล์ และกิจกรรมอื่นตามที่เห็นสมควร

๔. มอบหมายให้กระทรวงแรงงานประลานกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ขอความร่วมมือ 
ไปยังผู้ประกอบการ จัดให้มีการลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ให้กับลูกจ้าง พนักงาน 
เจ้าหน้าที่

๕. มอบหฺ.มายใ'ห้กระทุรว.งฺวัฌ.บธ1ร..มุ.ประลานกรมการศาสนา ในการขอความร่วมมือ 
ผู้นำศาสนาต่าง  ๆ ที่ต้องการเข้าร่วมปฏิญาณตนงดดื่มสุรา ทำความดีถวายในหลวง

๖. มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานขอความร่วมมือสำนักเลขาธิการ 
มหาเถรสมาคมกำหนดแนวทางให้พระสงฆ์ถือปฏิบัติในการประขาสัมพันธ์ให้กับประซาซน ลด ละ เลิก 
ท'รรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และประสานสำนักงานพระพุทธคาสนาจังหวัด ขอความร่วมมือให้วัดเป็น 
ศูนย์กลางการลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา

/ ๗. มอบหมาย ...
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๗. มอบหมายให้กระทรวงการพัฌนาสังคมและความมั่นคงของมนุ■ ษย์ประสาบสำนัทงๅน 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ขอความร่วมมืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ 
มนุษย์ในการประขาสัมพันธ์ให้ประขาขนร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในข่วงเข้าพรรษา

๘. มอบหมายให้หกกระทรวงจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาคิ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 
ของทุกปี ตามบริบทของตนเอง 
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได ้ประขุมปรึกษาเม ื่อว ันท ี่ ๙ กรกฎาคม ๒๕:๕๖ ลงมติเห ็นขอบตาม  
มติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ คร้ังที' ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ''งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา ท้ัง ๘ ข้อ คามที่ 
รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาณจนา) ประธานกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลุก^ฮถล์แห้งชาติเลน?)

จึงเรียบยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการคามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
r I , รวมท้ังขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิษัติต่อไป 

ยบ ปสธ.
ขอแสดงความนับถือท่าน รนว.ลธ.ทราบแล้ว โป ร^พ ้พ น ่^งาบ  
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(นายอำพน กิตติอำพน) 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (บายสมาน ฟูตระกูล) 

ผู้อำบ'วยการสำนักงาบ
เลขานุการรัฐมนตรีวเาก^ารก^รวงสาธารณสุข( 5 เรียน ปสัดกระทรวงสาธๅรณสั^^^

เพ่ีอโปรดหราบและพิจารณา ฝ ก J"' 
จะเป็นพระคุณ' /^๚Ĉ

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 
โทร. ๐ ๒๖๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๓ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ 
www.cabinet.thai§ov. §o.th 
(อุนททร/•อริศร'!)

(บางนับทพร มาบะเบดร)
นักจัดการงาบท้ัวไปชำนาญการ 

ปฏิบ้ติหน้าท่ีผู้อำนวยการกล่มบริหารท่ัวไป
■ ๑ ’'ฝ n.R.
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มอบ โพดโ' 
ดำเนินการ
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(นางสุวรรณ ศรหมอก) 
1จ้'ท'<นักงาบเวช'^^กิสิพั'1ไ*"’ญ'̂ "’'^ 

ห้ว่หนัาทลุ่มบริหารทั่'3ไนั

{บายนิทัศน์ รายยวา)
รองปลัดกระทรวงสาธุารณสุข รักษาราชการแทน 

ปลัดกระทรวงสาธ.ารฌสุข1 9 ท. ท. 2556

(บาย"นพพร; ชั๋บกลน)
รองอธิบดั๊ ปฎิบัดิราชการแไศน 
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