การดาเนินงาน
โครงการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาบลธาตุน้อย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองราชย์ 70 ปี
********************************************************************************
การวางแผนยุทธศาสตร์ “คนตาบลธาตุน้อยลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
เพื่อ ให้ เ กิดความยั่ งยื น และพั ฒ นาไปสู่ ตาบลต้ นแบบ การด าเนิ นงานลด ละ เลิ ก เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลธาตุน้อย นาโดย นายถวิล เทพแพง ประธานกรรมการ
พัฒนาฯ จึงได้เสนอเป็นวาระตาบลธาตุน้อยในการประชุมคณะกรรมการตาบลธาตุน้อย/คณะกรรมการ
สมัชชาสุขภาพตาบลธาตุน้อย ปี 2557 ในการประชุมคณะกรรมการตาบลธาตุน้อย/คณะกรรมการ
สมัชชาสุขภาพตาบลธาตุน้อย ภาคเอกชน และมอบให้ นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลธาตุน้อย เป็นทีมเลขานุการ จัดประชุมกาหนดแนวทางการดาเนินงาน จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาบลธาตุน้อย เพื่อนาไปพัฒนาและขยาย
ผลการดาเนินงานฯ ให้มีความยั่งยืน เสนอให้อยู่ในธรรมนูญสุขภาพตาบลธาตุน้อยต่อไป
ในเดือน เมษายน 2559 มีการจัดประชุมปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
ได้กาหนดให้การ
ดาเนินงานลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาบลธาตุน้อย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็น
โครงการหนึ่ง
ซึ่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ และเส้นทางสู่ตาบลธาตุน้อยปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
“คนตาบลธาตุน้อย ลด ละ เลิกดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในปี 2562”
2. พันธกิจ
1. ส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาบลธาตุน้อย อาเภอเขื่อง
ใน จังหวัดอุบลราชธานี
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาบลธาตุน้อย อาเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี
3. เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และผลักดันกระบวนการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องแอลกอฮอล์
กติกาชุมชนอย่างจริงจัง
4. พัฒนาและผลักดันนโยบายสาธารณะ/ธรรมนูญสุขภาพการดาเนินงานลด ละ เลิกเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตาบลธาตุน้อย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
5. รณรงค์ให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งระดับบุคคล ชุมชน
6. ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนความเชื่อการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพิธีกรรมของชาว
ตาบลธาตุน้อย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
7. ดูแลให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ บาบัด ฟื้นฟูคนติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เลิกเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
8. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน/กลุ่มบุคคล/ชมรม ลด ละ เลิกเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายต้นแบบเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3. เป้าประสงค์
1.เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์
กาหนดทิศทางให้แต่ละหมู่บ้านบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกระแสรณรงค์ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การดาเนินงานลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบองค์รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างภาคีเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทุกระดับ
5. มาตรการ 4 ก.
สนับสนุนให้มีการดาเนินงาน โดยยึดหลัก 4ก ดังนี้
ก1 = กรรมการ มีการจัดตั้งกรรมการดาเนินงานลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก2 = กฎ กติกา มีการกาหนดกฎ กติกาหมู่บ้าน โดยการจัดทาประชาคมก่อนนามาปฏิบัติ
ก3 = กองทุน มีการจัดหางบประมาณเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนดาเนินงาน
ก4 = กิจกรรม มีการดาเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้านตามแนวทางและมติประชาคม

ระดับพื้นฐาน
(Learning/Devel
opment)

ระดับกระบวนการ
(Management)

ระดับภาคี
(Stakeholder)

ระดับประชาชน
(Valuation)

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การดาเนินงานลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในปี 2562
มีชุมชนต้นแบบ
ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

มีหมู่บ้านต้นแบบ บุคคล
ต้นแบบ ในการดาเนินงาน
ลด ละ เลิกเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

เกิดค่านิยมและ
วัฒนธรรมใหม่

เป็นคนดีและมีคุณภาพ

ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชน ร้านค้าสนับสนุนการดาเนินงาน
เครือข่ายชุมชนลด
เครือข่ายเยาวชนงดดืม่
ละ เลิกเครื่องดื่ม
เครือข่ายอาสาสมัครเพื่อผู้บริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์เข้มแข็ง
เข้มแข็ง
ปรับเปลี่ยนค่านิยม พัฒนาและผลักดันนโยบายสาธารณะ
ดูแลให้คาปรึกษา บาบัด และฟื้นฟู
ให้คนลด ละ เลิก
ธรรมนูญสุขภาพ
คนติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปรับเปลี่ยนความเชื่อการใช้
เฝ้าระวังและผลักดันการบังคับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ใช้กติกาชุมชนและกฎหมาย สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่
ในพิธีกรรม
อย่างจริงจัง
คณะกรรมการดาเนินงานลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาบล/หมู่บ้าน
(ประชุมประชาคมผู้เกี่ยวข้อง)

เส้นทางสู่ตาบลธาตุน้อยต้นแบบ(Road map) “การดาเนินงานลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” 4 ขั้นตอน
STEP 1
- ศึกษาบริบทชุมชน
- วิเคราะห์ชุมชน

STEP 2

STEP 3

STEP 4

- จัดทาแผนการ
ดาเนินงาน
- ประชุมประชาคม

- ดาเนินงานตาม
แผนงาน/กิจกรรม
- ประชุมติดตาม

- สะท้อนผลการ
ดาเนินงาน
- ถอดบทเรียน

“คนตาบลธาตุน้อย ลด ละ เลิกดืม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในปี 2562”
- มีหมู่บ้านต้นแบบ บุคคลต้นแบบ
- มีศูนย์เรียนรู้
การสะท้อนผลการดาเนินงาน
- ถอดบทเรียนการดาเนินงานแต่ละชุมชน
- สรุปผลการผลการดาเนินงาน/รายงานผลการดาเนินงาน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

การดาเนินงานตามโครงการ/การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
1. ดาเนินการตามแผนงานโครงการ
2. ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในทิศทาง 4 มาตรการ 3 ยุทธศาสตร์
3. บูรณาการทรัพยากรของทุกภาคส่วน
การวางแผนดาเนินงาน/โครงการ
- จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิเพือ่ จัดทาแผนชุมชนและแผนยุทธศาสตร์
- คณะกรรมการดาเนินงานลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับตาบล หมู่บ้านบ้านจัดทาแผนชุมชน
- รายงานผลการจัดทาแผนงานโครงการ
- ศึกษาบริบทชุมชน วิเคราะห์ปัจจัยภายใน – ภายนอก
- จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
- กาหนดผู้รับผิดชอบ คือ คณะกรรมการดาเนินงานลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับตาบล หมู่บา้ น
- การมอบหมายภารกิจ กาหนดบทบาทหน้าที่กลุ่มต่าง ๆ โดยมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและชุมชน

การดาเนินงานลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาบลธาตุน้อย
อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี” สู่การปฏิบัติ
………………………………………………………………………………………………………………………….
หลังจากกาหนดยุทธศาสตร์และมาตรการแล้ว ตาบลธาตุน้อยมีขั้นตอนการดาเนินงานลด ละ
เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาบลธาตุน้อย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ขั้นตอน เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรมสู่การปฏิบัติ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบริบทชุมชน/แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานลด ละ เลิกดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มีการศึกษาชุมชน ปฏิทินชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน มีการประชุม Work shop กับผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสพัฒนาและกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ระดับตาบล หมู่บ้าน และประกาศโครงการการดาเนินงานลด ละ เลิกดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาบลธาตุ
น้อย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็น”วาระตาบล” โดยในระดับชุมชน/หมู่บ้าน กาหนดให้มี
คณะกรรมการคณะกรรมการดาเนินงานลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4 คณะ /ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ คือ
1.1 คณะกรรมการที่ปรึกษา ทาหน้าที่ ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน เสนอนโยบายตาบล
ภายใต้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าคณะตาบลธาตุน้อย กานันตาบลธาตุน้อย นายก อบต.
ธาตุน้อย ประธานสภา อบต.ธาตุน้อย ผอ.โรงเรียนในเขตตาบลธาตุน้อย ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อย
1.2 คณะกรรมการฝ่ายดาเนินงาน ทาหน้าที่ ดาเนินงานลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในพื้นทีช่ ุมชน/หมู่บ้าน ตามแนวทางการดาเนินงานของระดับตาบล
1.3 คณะทางานฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย มีหน้าที่ ออกดาเนินการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์
ในพื้น ที่ ชุมชน/หมู่บ้ าน รถเร่ ขาย ร้ านค้าในชุมชนและบริเวณการจัดงานศพ บุญประเพณี ที่จัดใน
หมู่บ้าน/ชุมชน
1.4 คณะท างานฝ่ า ยรณรงค์ ฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเฝ้ า ระวั ง มี ห น้ า ที่ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมาย กฎ กติกาชุมชน
ในเขตพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนและเป็นหน่วยสอดแนม หากพบเห็นการละเมิดกฎหมาย ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ให้แจ้งให้ประธานคณะกรรมการเพื่อดาเนินการ
ในระดับตาบลให้มีการดาเนินการในลักษณะเดียวกันโดยเป็นพื้นที่ในระดับตาบลแทน
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และประชาชนเพื่อทาวางแผนการดาเนินงานร่วมกัน
เมื่ อ รั บ ทราบนโยบายต าบลธาตุ น้ อ ย คณะกรรมการด าเนิ น งานลด ละ เลิ ก ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ /ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เครื อ ข่ า ยองค์ ก รงดเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ส.อบต.ในชุมชน จัดประชุมประชาชนเพื่อวางแผนชุมชน และวางแผนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ตาบล ดังนี้
ระดับตาบล คณะกรรมการแต่ละด้าน ประชุมชี้แจงร่วมกันวางแผน การดาเนินงานซึ่งอาจ
เป็ น แผนปกติ ที่ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานด าเนิ น การอยู่ แ ล้ ว และเป็ น แผนที่ ส นั บ สนุ น เงิ น งบประมาณจาก
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ งบจากเงินบารุงของ รพ.สต.ธาตุน้อย เป็นต้น

ระดับหมู่บ้าน มีการจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานลด ละ เลิกดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับหมู่บ้านและประชุม ประชาคมเพื่อจัดทาแผนชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการตามแผนงานโครงการ/จัดทาประกาศแนวทางการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ระดับตาบล ระดับหมู่บ้าน/สร้างศูนย์เรียนรู้
ระดับตาบล คณะกรรมการดาเนินงานลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ /ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หน่ว ยงานที่เกี่ย วข้องมีการดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนด มีการประชุมสรุปผลการ
ดาเนินงานทุกสองเดือน
ระดับหมู่บ้าน คณะกรรมการด าเนิ น งานลด ละ เลิ ก ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ /ควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดาเนินการตามแนวทางของตาบลธาตุน้อยและจัดทากฎ กติกาหมู่บ้านที่ได้จาก
การประชาคม
ขั้นตอนที่ 4 สะท้อนผลการดาเนินงาน/ถอดบทเรียน/สรุปผลการดาเนินงาน/รายงานผลการ
ดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานมาที่สานักงานเลขานุการโครงการ คือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลตาบลธาตุน้อย
มีการติดตามประเมินผลดังนี้
1. การจัดประชุมติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานในวาระการประชุม
ประจาเดือน
2. การลงเยี่ยมพื้นที่ เพื่อดูแล ช่วยเหลือ และติดตามปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงาน
3. มีการรายงานผลความก้าวหน้าผ่านทาง website www.banthatnoi.com
ระดับตาบล มีการประชุม โดยมีกานันตาบลธาตุน้อยเป็นประธานการดาเนินการโครงการ
ระดับตาบล และผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลธาตุน้อยเป็นเลขานุการ ทาหน้าทีอ่ อก
ติดตามผลงานในระดับตาบลและหมู่บ้าน
ระดับหมู่บ้าน มีการจัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้/รับเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีมีการละเมิดกฎหมาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ตั้ง ณ บ้านกานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือบ้านอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.ช.) ตามความเหมาะสม
เพื่อให้การติดต่อประสานงานมีความชัดเจน ตาบลธาตุน้อย ได้จัดโครงสร้างองค์กรการบริหาร
โครงการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาบลธาตุน้อย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อ
เผยแพร่ในหมู่บ้านใช้เป็นทิศทางการดาเนินงานให้เกิดรูปธรรมอย่างจริงจัง

โครงสร้างการดาเนินงานลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาบลธาตุน้อย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพ
กานันตาบลธาตุน้อย
ประธานโครงการ







คณะกรรมการที่ปรึกษา
เจ้าคณะตาบลธาตุน้อย
นายก อบต.ธาตุน้อย
ประธาน สภา อบต.ธาตุน้อย
ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อย
ผอ.รร.ในเขตตาบลธาตุน้อย

คณะกรรมการดาเนินงาน/ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ระดับตาบล
(กานันเป็นประธานคณะกรรมการ)
(ผอ.รพ.สต.เป็นเลขานุการโครงการ)
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
ระดับหมู่บ้าน
(กานัน/ผู้ใหญ่บา้ นเป็นประธานคณะกรรมการ)
(ประธาน อสม.เป็นเลขานุการ)

คณะกรรมการดาเนินงานลด ละ เลิกดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
- ประธานอนุกรรมการที่ปรึกษา
- ประธานอนุกรรมการฝ่ายดาเนินงาน
- ประธานอนุกรรมการฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย
- ประธานอนุกรรมการฝ่ายรณรงค์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กลุ่มเยาวชนงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหมู่บ้าน
แกนนาอาสาเพื่อผู้บริโภคในหมู่บ้าน

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ 5 ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละ 100 ไม่จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณงานศพ งานบุญประเพณีที่กาหนด
3. ร้อยละ 85 ของหลังคาเรือนเข้าร่วมโครงการ
4. มีการดาเนินงานตามกฎหมาย กฎ กติกาของชุมชน
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบุญประเพณีลดลงร้อยละ 20

แผนปฏิบัติการ โครงการการดาเนินงานลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาบลธาตุน้อย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
วัน/เดือน/ปี
มกราคม 2559

กิจกรรมสาคัญ
- ขออนุมัตโิ ครงการการดาเนินงานลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาบลธาตุน้อย
อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
- ส่งหนังสือจัดประชุมชี้แจงโครงการฯ เพื่อให้ประชุมคณะกรรมการ

หน่วยงาน / เจ้าภาพ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลธาตุน้อย
(เลขานุการ คณะกรรมการ ควบคุมแอลกอฮอล์)

กุมภาพันธ์2559

- ออกหนังสือจัดประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง (กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/เจ้าคณะตาบล/สมาชิก
อบต./ตัวแทนตารวจ/ตัวแทนหมู่บ้าน /ประธาน อสม.
- แจ้งที่ประชุมความมั่นคง
-เตรียมการการประชาสัมพันธ์ / ติดป้ายคัดเอ้าท์ /ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว
เพื่อให้ประชาชนทราบ
ประชุมชี้แจงผู้ใหญ่บ้าน/กานัน/ตัวแทนหมู่บ้านเพื่อ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหมู่บ้าน เสนอ
ประธานระดับตาบล รับทราบ
- รวบรวม / วิเคราะห์ข้อมูล / ผู้ติดผู้ดื่ม / สถานที่ห้ามดื่ม /ห้ามขาย จัดกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์ ลด-ละ-เลิก ในหมู่บ้าน
- ประชุมประชาคมกาหนดมาตรการและประกาศให้มีการบังคับใช้กฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในหมู่บ้าน,ในบุญประเพณีอย่างชัดเจน
รายงานกิจกรรมให้ประธานทราบเป็นรายเดือน

ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลธาตุน้อย
(เลขานุการ คณะกรรมการดาเนินงาน/ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน

เมษายน 2559

กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลธาตุน้อย
(เลขานุการ คณะกรรมการ ควบคุมแอลกอฮอล์)
- คณะกรรมการดาเนินงานลด ละ เลิกดืม่ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

แผนปฏิบัติการ โครงการการดาเนินงานลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาบลธาตุน้อย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
วัน/เดือน/ปี
เมษายน 2559

กิจกรรมสาคัญ
-รับสมัคร หลังคาเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
-รวบรวมรายงาน/สรุปผลการดาเนินงานส่งคณะกรรมการระดับตาบล
- ดาเนินการตามแนวทางโครงการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาบลธาตุน้อย
อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
พฤษภาคม 2559
จัดทาผ้าป่าสมทบทุนกองทุนลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการจัดผ้าป่าเลิก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทอดวัด....
1.วัดบ้านธาตุน้อย 2.วัดบ้านคาไฮ 3.วัดบ้านทัน
จัดรณรงค์ตามโครงการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาบลธาตุน้อย
- รับสมัครบุคคลต้นแบบ
- รับสมัครหน่วยงานต้นแบบ สถานที่ราชการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- นาเสนอการดาเนินงานต่อคณะกรรมการระดับตาบล
กรกฎาคม 2559
จัดกิจกรรม “งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครบพรรษา” โดยนา
ในวัน เข้าพรรษา
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมลด-ละ-เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาบลธาตุน้อย
“วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” - จัดกิจกรรมหมู่บ้านปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- จัดกิจกรรมวัดปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- รณรงค์ “งดดื่ม,งดขายสุราแห่งชาติ” ตาบลธาตุน้อย
- จัดกิจกรรมสถานที่ราชการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สิงหาคม 2559
-กิจกรรม เยี่ยมชมกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในหมู่บ้าน 10 แห่ง/10 ครั้ง
ครั้งที่ 1 (เสนอรายชื่อหมู่บ้านตรวจเยี่ยม)
- ประเมินสถานที่ราชการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หน่วยงาน / เจ้าภาพ
- คณะกรรมการดาเนินงานลด ละ เลิกดืม่ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
- คณะกรรมการดาเนินงานลด ละ เลิกดืม่ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลธาตุน้อย
(เลขานุการ คณะกรรมการ ควบคุมแอลกอฮอล์)
- คณะกรรมการดาเนินงานลด ละ เลิกเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
หน่วยราชการ ทุกแห่ง
กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อบต.ธาตุน้อย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลธาตุน้อย
(เลขานุการ คณะกรรมการ ควบคุมแอลกอฮอล์)

แผนปฏิบัติการ โครงการการดาเนินงานลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาบลธาตุน้อย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
วัน/เดือน/ปี
กันยายน 2559

ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559

กิจกรรมสาคัญ
-รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุม ความมั่นคง
-ตัวแทนหมู่บ้านนาเสนอผลงาน/ความก้าวหน้า 1 หมู่บ้าน ในที่ประชุม

หน่วยงาน / เจ้าภาพ
-กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต.
- คณะกรรมการดาเนินงานลด ละ เลิกเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
(ที่ได้รับการแต่งตั้ง)
-ประกาศรับรอง สถานที่ราชการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 100 %
- คณะกรรมการดาเนินงานลด ละ เลิกเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตาบลธาตุน้อย
(ที่ได้รับการแต่งตั้ง)
-ออกตรวจประเมินรับรองหมู่บ้านดาเนินโครงการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- คณะกรรมการดาเนินงานลด ละ เลิกเครื่องดื่ม
ตาบลธาตุน้อยดีเด่น
แอลกอฮอล์ตาบลธาตุน้อย
- ประเมินรับรองบุคคลต้นแบบ
(ที่ได้รับการแต่งตั้ง)
-จัดกิจกรรม ประกาศผลสาเร็จในการดาเนินงานหมู่บ้านดาเนินโครงการการ
กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ดาเนินงานลด ละ เลิกดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาบลธาตุน้อย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลธาตุน้อย
-กิจกรรมประกาศผลสาเร็จ /พิธีมอบใบประกาศ /บุคคลต้นแบบที่ลดละเลิกเครื่องดื่ม (เลขานุการ คณะกรรมการ ควบคุมแอลกอฮอล์)
แอลกอฮอล์ได้
หน่วยราชการ ทุกแห่ง

การกาหนดแนวทางการดาเนินงานลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาบลธาตุน้อย วันที่ 6 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลธาตุน้อย
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองราชย์ 70 ปี 10 หมู่บ้าน มีการกาหนดเป็นโครงการดาเนินงานลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาบลธาตุน้อย ในงานศพ งานบุญประเพณี
ประกอบด้วย งานบวช งานกฐิน และบุญฮีตสิบสองคลองสิบสี่อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาประกาศแนวทางการดาเนินงาน 5 ขั้นตอนและตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการดังนี้
บุญ “ฮีตสิบสองคลองสิบสี”่
ฮีต เป็นภาษาอีสาน หมายถึง จารีต
ประเพณี
แนวทางการดาเนินงาน 5 ขั้นตอน
คลอง ชาวอีสานจะออกเสียงเป็น
“คอง” ซึ่งเป็นบทบังคับให้ทุกคนต้อง
ปฏิบัติตามไม่ว่าเป็นบุคคลใด
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน/ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับตาบล/หมู่บ้าน

ขั้นตอนที่ 2
.

ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน/ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับตาบล/หมู่บา้ น
(ระดับหมู่บ้านให้มีการประชาคมหมู่บ้านเพื่อทาข้อตกลงหรือกฎกติกาหมู่บา้ น)

ขั้นตอนที่ 3 จัดทาแผนงานดาเนินการตามแผนงานและประกาศแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับตาบล/หมู่บ้าน
ขั้นตอนที่ 4
ก1
ก2
ก3
ก4

=
=
=
=

ทุกระดับจัดทีมเฝ้าระวังควบคุมการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และดาเนินการตาม
กรรมการ
3 ยุทธศาสตร์
ย1 = สร้างกระแสรณรงค์ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบ
กติกาชุมชน
ย2 = การดาเนินงานลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบองค์รวม
กองทุน
ย3 = สร้างภาคีเครือข่ายแบบมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนทุกระดับ
กิจกรรมตาม

ขั้นตอนที่ 5
ตัวชี้วัด

เดือนอ้าย = ข้าวจี/่ บุญมหาธาตุเจดีย์
เดือนยี่ = บุญข้าวกรรม/บุญคุณลาน
เดือนสาม = บุญซาฮะ/บุญเบิกบ้าน
เดือนสี่ = บุญมหาชาติ
เดือนห้า = บุญสงกรานต์
เดือนหก = บุญบั้งไฟ
(ห้ามไม่ให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะ
พิธีทางศาสนา)
เดือนเจ็ด = บุญบวช
เดือนแปด = บุญเข้าพรรษา
เดือนเก้า = บุญข้าวประดับดิน
เดือนสิบ = บุญข้าวสาก
เดือนสิบเอ็ด = บุญออกพรรษา
เดือนสิบสอง = บุญกฐิน

สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ

1. ร้อยละ 85 ของหลังคาเรือนเข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านสมัครเข้าร่วมโครงการ
3. ร้อยละ 100 ไม่จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณงานบุญประเพณีที่กาหนด
4. มีการดาเนินงานตามกฎหมาย กฎ กติกาของชุมชน
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบุญประเพณีลดลงร้อยละ 20

ลงชื่อ......................................................
(
)
ตาแหน่ง.................................................
วันที่...........เดือน....................ปี............

