โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2557
------------------------------------1. ชื่อโครงการ โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2557
2. หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
Excellence Center , คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสวนปรุง
ร่วมกับ งานโรคไม่ติดต่อ เทศบาลนครเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และได้มีประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 142 ง หน้า 13 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในความสําคัญ
ของการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหมือนดั่งเช่นการมีวันงดสูบบุหรี่โลก หรือวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่ง
ถือเป็นวันรณรงค์ประจําปีของสังคมไทย การกําหนดวันที่เป็นสัญลักษณ์การรณรงค์ร่วมกันดังกล่าวนี้ จะ
เป็นผลดีต่อการสร้างจิตสํานึกและค่านิยมของคนไทย รวมถึงเด็กเยาวชนในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการ
ส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ให้ปฏิบัติตามศีลข้อห้าได้อีกทางหนึ่ง
ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการบําบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ จึงร่วมกับ
คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสวนปรุง และงานโรคไม่ติดต่อ เทศบาลนคร
เชียงใหม่ จัดทําโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2557
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อกระตุ้นจิตสํานึกในการงดเหล้าเข้าพรรษาให้กับประชาชนในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
4.2 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถานพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนใน
การรณรงค์ให้สังคมตระหนักในปัญหาที่เกิดจากการดื่มสุรา และมีแนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อ
ป้องกันปัญหาการดื่มสุรา
5. กลุ่มเป้าหมาย
5.1 บุคลากรของโรงพยาบาลสวนปรุงและบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 30 คน
5.2 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 170 คน
6. วันเวลาและสถานที่
วันที่ 27 มิถุนายน 2557
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชัน้ 4 อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง
จังหวัดเชียงใหม่
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7. วิธีดําเนินโครงการ
1. การบรรยายและอภิปรายทางวิชาการ
2. การใช้สื่อประชาสัมพันธ์
8. งบประมาณ
ใช้เงินจากงบประมาณโรงพยาบาลสวนปรุง จํานวน 26,700 บาท ( สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าอาหารว่างสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม วิทยากร และคณะทํางาน
25 บาท x 200 คน x 1 มือ้
= 5,000 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คน x 600 บาท x 3 ชั่วโมง
= 1,800 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คน x 1,200 บาท x 2 ชั่วโมง
= 2,400 บาท
- ค่าเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เหมาจ่าย 100 บาท x 170 คน
= 17,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
= 500 บาท
รวมทั้งสิน้

= 26,700 บาท
(สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สามารถถัวเฉลีย่ ทดแทนกันได้
9. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตสํานึกในการงดเหล้าเข้าพรรษา
2. หน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึง
อันตรายและพิษภัยของสุรา และดําเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลิกดื่มสุรา
10. การประเมินผล
ประเมินหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรม/
ประชุมสัมมนา
11. วิทยากรและคณะทํางาน
11.1 วิทยากร
- นายแพทย์ภมู ินทร์ ชลาชีวะ
- ดร. สุนทรี ศรีโกไสย
- นายพงษ์พันธ์ ตันศิริ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสวนปรุง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสวนปรุง
ตัวแทนภาคประชาชน

11.2 คณะทํางาน
คณะทํางานด้านบริหารจัดการโครงการ
1. นายนิกร เปลี่ยววิญญา
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
2. นางญาณิษศา สิรสิ ุภาภรณ์กุล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3. นางสาววรลักษณ์ ราชคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
4. น.ส.ภิญญาพัชญ์ สิรสิ ุภาภรณ์กุล พนักงานรับโทรศัพท์
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ทําหน้าที่รับผิดชอบ เบิกจ่ายงบประมาณโครงการ บริหารโครงการ ประสานงาน และ
ประเมินผลโครงการ
คณะทํางานด้านโสตทัศนูปกรณ์
นายถนอม ขาวอิ่น
เจ้าหน้าที่โสตและประชาสัมพันธ์
ทําหน้าที่บันทึกภาพ และบันทึกเสียงระหว่างการประชุม

ผู้เสนอโครงการ
(นายนิกร เปลี่ยววิญญา)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายปริทรรศ ศิลปกิจ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ประธานชมรมจริยธรรม

(นายภูมินทร์ ชลาชีวะ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้อนุมตั ิโครงการ
(นายศิริศกั ดิ์ ธิตดิ ิลกรัตน์)
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
ปฏิบตั ริ าชการแทน อธิบดีกรมสุขภาพจิต
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โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2557
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 4 อาคารจิตสันติ
โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
*******************************************
กําหนดการ
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557
เวลา

12.00 – 13.00 น.

ลงทะเบียน

13.00 – 14.00 น. บรรยาย เรื่องการสร้างจิตสํานึกในการงดเหล้าเข้าพรรษา
โดย นายแพทย์ภูมินทร์ ชลาชีวะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสวนปรุง
14.00 – 16.00 น.

อภิปราย เรื่องแนวทางการงดเหล้าตลอดพรรษาให้สําเร็จ
- ดร. สุนทรี ศรีโกไสย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสวนปรุง
- นายพงษ์พันธ์ ตันศิริ ตัวแทนภาคประชาชน

หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่าง เวลา 14.30 – 14.45 น.

