โครงการงานศพปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข
ประจาปี 255๘
............................................
1. หลักการและเหตุผล
ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่า คนไทยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่ากับ 13.59 ลิตรต่อคน
ต่ อ ปี จั ด เป็ น อั น ดั บ 5 ของโลกและมี ก ารใช้ เงิน ประมาณ 2 แสนล้ านบาท เพื่ อ ซื้ อ แอลกอฮอล์ ม าดื่ ม กิ น ซึ่ ง
พฤติกรรมการดื่มดังกล่าวส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ทั้งในด้านสุขภาพ อุบัติเหตุจราจร คดีอาญา และด้าน
เศรษฐกิจครอบครัวและชุมชน และจะเห็นได้ว่าในงานฌาปนกิจศพแต่ละงานที่ผ่านมา จะขาดเสียมิได้คือการนา
เหล้าหรือของมึนเมาอย่างอื่น มาเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงาน ซึ่งเกือบจะเป็นประเพณีไปแล้ว เพิ่มภาระความสูญเสียเงิน
ทองกับญาติของผู้เสียชีวิต ที่สิ้นเปลืองเงินทองในการจัดงานศพตามประเพณีแล้ว ยังมาสิ้นเปลือง นาเงินมาซื้อ
เหล้าหรือของมึนเมาอย่างอื่นมาจัดเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานอีกด้วย นับเป็นความจาเป็นอย่างเร่งด่วนสาหรับของ
สังคมไทยในปัจจุบัน ในการผลักดันโครงการและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เพราะปัญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มประเภทนี้มีความรุนแรงและส่งผลกระทบในทุกมิติของสังคม โดยมี
เหล้าเป็นต้นเหตุแห่งปัญหา สร้างความทุกข์รุกรานความอยู่ดีมีสุขของผู้คนตลอดมา
จากการสารวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในงานประเพณีต่างๆ พบว่าทุกกิจรรม
เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน งานบวช งานกฐิน หรือผ้าป่า รวมถึงงานศพ ล้วนแล้วแต่มีการบริโภค
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น ปัญหาที่พบมากในปัจจุบัน คือ เมื่อมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จะเกิดการ
ทะเลาะวิวาททุกครั้งไปไม่เว้นแม้กระทั่งงานบุญหรืองานศพ โดยเฉพาะงานศพเป็นงานที่พบว่ามีปริมาณการใช้
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากในลาดับต้นๆ เนื่องจากงานศพเป็นงานที่เกิดขึ้นโดยที่เจ้าภาพไม่ได้ตั้ง ใจและไม่อยากให้
เกิดขึ้นกับครอบครัว เมื่อเกิดขึ้นแล้วจาเป็ นที่จะต้องจัดการตามประเพณี ซึ่งเจ้าภาพจะต้องจัดหาอาหารพร้อม
เครื่องดื่ม เหล้า เบียร์ มาเลี้ยงแขกที่มาช่วยงาน บางคนเก็บศพไว้นานต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจานวนมาก พองานเสร็จ
บางครอบครัวต้องติดหนี้ ยิ่งถ้าผู้เสียชีวิตเป็นผู้นาครอบครัวด้วยแล้ว ผู้อยู่เบื้องหลังต้องลาบากเดือดร้อน นาไปสู่
ความยากจนและปัญหาสังคม ปัญหาและผลกระทบจาการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน และแสวงหาช่องทางต่างๆ ตลอดจนกลวิธีในการแก้ไขปัญหา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแม่นา ร่วมกับ ชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้านตาบลหนองแม่นา และแกนนา
ชุมชนทุกภาคส่วน อาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และประชาชนทุกครอบครัว ได้ร่วม
ระดมแนวคิด เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยกระบวนการแผนชุมชน และการจัดทาประชาคมหมู่บ้าน ได้มีมติว่าจะ
ร่วมมือร่วมใจ เป็ นสัญ ญาประชาคมหมู่บ้ านเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้
โครงการ “ งานศพปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข” โดยจะงดเหล้าในงานศพ และการเล่นการพนัน ซึ่งทุกคนมี
ความฝั น และมี เป้ าหมายสู งสุ ด ที่ จ ะท าให้ เป็ น ชุ ม ชนปลอดเหล้ าและอบายมุ ข เพื่ อ ให้ เกิ ด เป็ น ประเพณี แ ละ
วัฒนธรรม ที่ดีงามให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดต่อกันไป และเป็นโครงการนาร่อง เพื่อนาไปสู่การงดเหล้าในงานบุญ
งานประเพณีต่างๆ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบปลอดเหล้า และอบายมุขในงานศพ
๒. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้มีการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภทในงานศพ
ในเขตตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงร้อยละ 60 ของการมีงานศพทุกครั้ง
/๓.เพื่อเป็นการ

๓.
๔.
๕.
๖.

เพื่อเป็นการทาบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ผ่องใส เป็นการลด ละ เลิก อบายมุข
เพื่อเป็นการดารงไว้ในสถาบันครอบครัวที่อบอุ่น
เพื่อเป็นการไว้ทุกข์ แสดงความโศกเศร้า กับญาติที่เสียชีวิต
ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นในการจัดงานศพ ของเจ้าภาพจัดงานลงร้อยละ 100

3. เป้าหมายพื้นที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 1 – 1๐ ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
4. วิธีดาเนินการ
1. ดาเนินการตามโครงการ ดังนี้
1.1 กาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินโครงการงานศพปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.3 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ อสม.
1.4 ประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อหามติและทาความตกลงร่วมกันในการดาเนินงานเรื่อง
งานศพปลอดเหล้า ปลอดอบายมุขในหมู่บ้าน
2.4 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครขึ้นทะเบียนครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ
๒. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณงาน หน้างาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักของประชาชน
3. รณรงค์ และดาเนินกิจกรรม ด้านปลอดเหล้า ปลอดเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ปลอดการเล่นการพนัน ใน
งานศพเป็นงานนาร่อง
๕. ติดตามประเมินผล สรุปผลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมและขยายผลการดาเนินงาน
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด อบต. ร่วมกับ ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลหนองแม่นา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
หนองแม่นา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเสลียงแห้ง, ชมรม อสม.ตาบลหนองแม่นา ,กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นตาบลหนองแม่นา
6. งบประมาณ
จานวน ๑๐,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ “งานศพปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข” จานวน ๑๐ ป้าย ป้ายละ ๑,๐00 บาท
เป็นเงิน ๑๐,000 บาท
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มต้นเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน 255๘
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่ไม่จาเป็นลงได้
2. ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจร
3. ลดเหตุทะเลาะวิวาท
4. เป็นการกระตุ้นให้ชุมชนได้ตระหนักถึงโทษการดื่มเหล้าหรือของมึนเมาอย่างอื่น จะเป็นจุดเริ่มต้น
ของการ ลด ละ เลิก อย่างถาวร และสามารถ เป็นตัวอย่างแก่บุคคลในครอบครัว และบุคคลอื่น ตาบลอื่นได้

9. การติดตามและประเมินผล
ประเมินโดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการฯ ดังนี้
1. ประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ
2. ประเมินการเกิดอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท จากบันทึกสถิติ ของคณะกรรมการหมู่บ้าน
10. ผู้เสนอโครงการ
(ลงชื่อ)............................................................... ผู้ เขียน/เสนอโครงการ
( นางสาวปณิสา ทองแผ่น)
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
(ลงชื่อ)............................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสาวมะลิวัลย์ นันตะวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแม่นา
ลงชื่อ................................................................. ผู้อนุมัติโครงการ
(นางปราณี
อินทร์โฉม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแม่นา

