โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๑. หลักการและเหตุผล
จากรายงานของกระทรวงสาธารสุข พบว่าคนไทยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงเป็น อันดับ
๕ ของโลกและข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติระบุ คนไทยดื่มสุราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ ๒๖๐,๐๐๐ ปัจจุบัน
มีประมาณ ๑๕.๓ ล้านคน เป็นมูลค่าการบริโภค ๑๒๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี องค์การอนามัยโลกพบว่า ร้อย
ละ ๕ ของการเสียชีวิต ของคนวัย ๑๕-๑๗ มีสาเหตุมาจากแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะคนไทยดื่มสุราได้ในทุก
ที่ ทุกวัน ทุกเวลา ทุกเทศกาล จึงให้ปริมาณการดื่มของคนไทยเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งพฤติกรรมการดื่มดังกล่าว
ส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เพราะสุราเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุและทาให้เสียชีวิต
เป็นสาเหตุของโรคมากกว่า ๕๐ ชนิด สุราทาให้เยาวชนไทยสมองเสื่อม สุราเป็นสาเหตุของความรุนแรงใน
ครอบครั ว และเป็ น สะพานเชื่ อ มไปสู่ ปั ญ หาอื่ น ๆอี ก มากมาย เช่ น ยาเสพติ ด เพศสั ม พั น ธ์ โรคเอดส์
อาชญากรรม ความเสื่อมทางศีลธรรม ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศกาหนดให้ “วันเข้าพรรษา “ ของทุก
ปี เป็น”วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”โดยให้เริ่มต้นใช้บังคับในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑และเป็นวันห้าม
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นมา องค์การบริหารส่วนตาบล
คอนสาร ได้ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาอันเนื่องมาจากสาเหตุของการดื่มแอลกอฮอล์ จึงได้จัดทา
โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจาปี ๒๕๖๐ ขึน้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อต้องการลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ให้นอ้ ยลง
๒. เพื่อสารวจความคิดเห็น และพฤติกรรมของประชาชนต่อการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
๓. เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน อบต. และประชาชนในพื้นที่ตาบลคอนสารได้
ตระหนักถึงอันตรายและพิษภัยของสารเสพติด ไม่เสพไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๔. เพื่อส่งเสริมให้คณะผูบ้ ริหาร สมาชิก อบต. พนักงานอบต. และประชาชนในพื้นที่ตาบลคอน
สารมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆที่เนื่องมาจากสาเหตุของสิ่งเสพติด
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ผูน้ าชุมชน ผูบ้ ริหาร สมาชิก ผู้นาชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ถวายเทียนวัน
เข้าพรรษา ในแต่ละหมูบ่ ้าน
๓.๒ จัดทาป้ายโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
๔. ขั้นตอนการดาเนินงาน
๔.๑ ประชุมร่วมกันระหว่างคณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาฯ ผูน้ าชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่
๔.๒ วางแผนและเขียนโครงการ
๔.๓ ดาเนินการตามโครงการที่วางแผนไว้
๔.๔ สรุปผลการดาเนินโครงการ รายงานผูบ้ ริหารทราบ

๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
๗. สถานที่ดาเนินการ
วัดมงคลศรี หมูท่ ี่ ๕ บ้านคลองบอน ตาบลคอนสาร อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
๘. งบประมาณ
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร ตั้งไว้ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (กองการศึกษา
ศาสนา และวั ฒ นธรรม แผนงาน การศาสนา วัฒ นธรรมนั น ทนาการ (๐๐๒๖๐)งานศาสนาท้ อ งถิ่ น
(๐๐๒๖๓ ) หมวดค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐) หน้า
๑๐๕ ) โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
๑. ป้ายโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ขนาด ๐.๘๐×๒.๕ เมตร ๑ ป้ายๆละ ๔๐๐ บาท
รวม เป็นเงิน ๔๐๐ บาท
๙. การประเมินผลโครงการ
ใช้การสังเกต สัมภาษณ์ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน ได้รว่ มกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมให้
คงอยู่ต่อไป
๒. เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ร่วมกันทานุบารุงพระพุทธ
๓. เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน
๔. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
ของท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ขียนโครงการ
(นายพัฒนา จันทะคุณ)
รักษาการผู้อานวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายไมตรี หอมจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
(ลงชื่อ)

ผูอ้ นุมัตโิ ครงการ
(นายแดง ภูมิคอนสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
ที่
/๒๕๖๐
วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัตคิ ่าใช้จา่ ยในการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
-----------------------------------------------------------------------เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร ได้ดาเนินการจัดทาโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา
ประจาปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ดังนัน้ เพื่อให้โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด จึงขออนุมัตจิ ัดทาป้ายตามข้อ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๐ แผนการศึกษา วัฒนธรรมนันทนาการ (๐๐๒๖๐) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น(๐๐๒๖๓) หมวดค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับและพิธีการ
(๓๒๐๒๐๐) หน้า ๑๐๕ )โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
๑. ป้ายโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

ขนาด ๐.๘๐×๒.๕ เมตร ๑ ป้ายๆละ ๔๐๐ บาท
รวม เป็นเงิน

๔๐๐

บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ความเห็น…………………………………………………..

(นายไมตรี หอมจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร

( นายพัฒนา จันทะคุณ )
นักทรัพยากรบุคคล
รก. ผูอ้ านวยการกองการศึกษาฯ
การสั่งการ
 อนุมัติ  ไม่อนุมัตเิ พราะ……………………………..
(นายแดง ภูมิคอนสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร

ที่ ชย.๗๘๑๐๑/ ว๔๑๖

องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๘๐
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจาปี ๒๕๖๐
เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
สิ่งที่สง่ มาด้วย

กาหนดการ

๑

แผ่น

ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร ได้จัดโครงการ เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหาร สมาชิก
อบต. พนักงาน อบต. เด็กและประชาชนในพื้นที่ตาบลคอนสารได้ตระหนักถึงอันตรายและพิษภัยของ
สารเสพติ ด ไม่เสพไม่เกี่ ย วข้อ งกั บ ยาเสพติ ด ต่ างๆ โดยได้จัด กิจ กรรม อาทิ เช่น เดิน รณรงค์ ป้ าย
ประชาสัมพันธ์งดเหล้าเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ประจาปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม
๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาการเปรียญ วัดมงคลศรี หมู่ที่ ๕ บ้านคลองบอน ตาบล
คอนสาร อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
เพื่อให้การดาเนินโครงการดังกล่าวเป็นด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ ตั้ ง ไว้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคอนสาร จึ ง ใคร่ ข อเรี ย นเชิ ญ ท่ า นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทาง
พระพุทธศาสนา โดยพร้อมเพรียงกัน หวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างเช่นเคย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายแดง ภูมคิ อนสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
กองการศึกษา ฯโทร./โทรสาร ๐ – ๔๔๘๗ –๖๑๘๒
หมายเหตุ ( ใส่เสื้อไทคอนสาร)

ที่ ชย.๗๘๑๐๑/ว.๔๑๖

องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๘๐
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจาปี ๒๕๖๐
เรียน ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านน้าพุปางวัว
สิ่งที่สง่ มาด้วย กาหนดการ

๑

แผ่น

ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร ได้จัดโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจาปี
๒๕๕๙ เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน อบต. เด็กและประชาชนในพื้นที่ตาบลคอนสาร
ได้ตระหนักถึงอันตรายและพิษภัยของสารเสพติด ไม่เสพไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ต่างๆ โดยได้จั ด
กิจกรรม อาทิเช่น เดินรณรงค์ป้ายประชาสัมพันธ์งดเหล้าเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ประจาปี
๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณ วัดคอนสารวราราม
หมูท่ ี่ ๘ ตาบลคอนสาร อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น โครงการดั ง กล่ า วเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร ขอเรียนเชิญทางโรงเรียนนานักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในวันและเวลาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและขอขอบพระคุณมา ณ
โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายแดง ภูมคิ อนสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสา
กองการศึกษา ฯ
โทร./โทรสาร ๐ – ๔๔๘๗ –๖๑๘๒
หมายเหตุ ( ใส่เสื้อไทคอนสาร)

