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ชุมชนปลอดภัยเทศบาลต าบลเวียงสา A Safe Community: WiangSa Municipality 

 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานชุมชนปลอดภัย 
มกราคม 2562 ถึง มิถุนายน 2563 

 
     ผู้บันทึก / ผู้ประสาน : นายเอกชัย นันทะเสน 
     หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเวียงสา 
     เบอร์ติดต่อ  054 – 050151 , 054 – 050110  ต่อ  19 
     E – mail :  disaster_wiangsa@hotmail.com 
     วันที ่ 10  กรกฎาคม  2563 
1.  ชื่อโครงการ   โครงการแข่งเรือปลอดเหล้า   
 
2.  หน่วยงาน/องค์กร/ประชาชน  ที่ด าเนินการ :  เทศบาลต าบลเวียงสาร่วมกับอ าเภอเวียงสา องค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเวียงสาชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพ บ้านกลางเวียง หมู่ที่ 3 ชมรมจักรยาน
เพ่ือสุขภาพ บ้านบุญยืน หมู่ที่ 4  กลุ่มพ่อบ้าน บ้านบุญยืน  สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน  ชุมชนเรือแข่งทุก
หมู่บ้าน 

3.  องค์กร/หน่วยงานพันธมิตร :  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจากทุกภาคส่วน  อาทิ  กรรมการฝ่าย
รณรงค์ปลอดเหล้า - เบียร์  ลดอุบัติเหตุ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จาก สภ.เวียงสา, โรงพยาบาลเวียงสา, สนง.สธ.อ.
เวียงสา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอ าเภอเวียงสา,อบจ.น่าน, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท) ส านักงานแพร่, สมาชิก อบจ.น่าน, สภาวัฒนธรรมอ าเภอเวียงสา, วิทยุชุมชน  ฯลฯ 

4.  รายละเอียดโครงการ 
 4.1  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมการจัดงานประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้า - เบียร์ ลดอุบัติเหตุและการพนัน 
การทะเลาะวิวาท 

 2. เพ่ือจัดระบบสุขภาพชุมชนบนฐานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  
 3. เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงสืบไป โดยจัดการแข่งขัน          

เรือเอกลักษณ์น่าน  (เรือมะเก่า)  
  4. เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความมีวินัย ในหมู่คณะและปลุกจิตส านึก
เยาวชน ประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
  5. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 4.2  สถานะของโครงการ       ก าลังด าเนินงาน   เสร็จสิ้นแล้ว 
       4.2.1  ระยะเวลาด าเนินโครงการ : .....9......ป.ี........10..........เดือน 
       4.2.2  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ :   เด็กและเยาวชน    ผู้ใหญ่            สตรี   
               ผู้สูงอายุ       ผู้ป่วย            แรงงาน   
               แรงงานต่างด้าว     ประชาชนแผง   
               กลุ่มคนเปราะบาง  อ่ืนๆ(ระบุ)...ผีพายเรือแข่ง 

      4.2.3  ความไม่ปลอดภัยหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น : 
     มีการลักลอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(เหล้า- เบียร์) ท าให้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต   
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      4.2.4  เป้าหมายการพัฒนา/ที่คาดหวัง : 
    เป็นโครงการที่ พัฒนาต่อยอดการปฏิบัติงานพ้ืนที่ที่ได้จัดท ามาเป็นประจ าและ

ต่อเนื่องกันมาทุกปีจนถือว่าเป็นประเพณีปฏิบัติของชาวเวียงสา  และชาวจังหวัดน่าน 
 มีคณะกรรมการร่วมด าเนินงานทุกขั้นตอนร่วมวางแผน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมประเมินผล  

ร่วมพัฒนางานเปิดเผยกฎกติกา แจ้งให้ตัวแทนชุมชนชาวเรือท่ีน าเรือเข้าร่วมแข่งขันในจังหวัดน่านทราบ 
 ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา  ทางเสียงตามสายสื่อวิทยุ  

และป้ายประชาสัมพันธ์ 
 กรรมการตรวจสอบฝีพาย  มีความเป็นธรรมและท าหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติ

ฝีพายเรือแข่ง  ,  ลักษณะเรือท่ีเข้าร่วมแข่งขัน  ให้เป็นไปตามกฎกติกาของเรือเอกลักษณ์น่าน 
 เงินบริจาคทั้งหมด เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลเวียงสา  การเบิกจ่ายเป็นไปตาม

ระเบียบพัสดุและออกใบเสร็จก ากับทุกรายการ และหลังจากเสร็จการแข่งขันฯ แล้ว เทศบาลต าบลเวียงสา 
จัดท าหนังสือขอบคุณพร้อมแนบใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาคทุกราย  

 ด าเนินงานมีการสรุปผลงาน  รายรับรายจ่าย  เผยแพร่ให้ทราบทางสื่อสิ่งพิมพ์และ
เสียงตามสายของเทศบาลต าบลเวียงสา 

 มีการท า  MOU  ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สถานีต ารวจ ตั้งแต่ปี  
2554  จนถึงปัจจุบัน  ไม่มีอุบัติเหตุจากการเสียชีวิตเลย 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการบรรจุโครงการนวัตกรรมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น             
(พ.ศ.2561- 2565) และจะด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของการดูแล
สุขภาพภายในชุมชนของตนเองที่ต้องการให้โครงการมีสีสัน  มีความสนุกสนาน  และมีการร่วมมือร่วมใจใน
การร่วมจัดโครงการแข่งเรือปลอดเหล้า ให้งานประเพณีท้องถิ่นของอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สามารถลด
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานและลดอุบัติเหตุได้  

5.  พื้นที่ด าเนินโครงการ   ณ  บริเวณสวนริมน้ าน่าน  (ท่าน้ าบ้านป่ากล้วย) 

6.  ผลการด าเนินการ 
 สาระส าคัญของโครงการ (ตอบได้มากกว่า  1  ข้อ) 
  1)  ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน 
  อธิบายความส าเร็จของโครงการ :     
  1. การด าเนินงานทุกปี มีการประชุมร่วมกันระหว่างอ าเภอ วัฒนธรรมอ าเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น , ชุมชนเรือแข่ง ในจังหวัด เพื่อวางแผนการด าเนินงาน โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันคือ 
   1.1  เน้นการจัดเรือแข่งเรือเอกลักษณ์น่าน(เรือมะเก่า) คือเรือขุดเท่านั้น 
   1.2  กรรมการทุกฝ่ายสร้างกติกาการแข่งขันร่วมกัน 
   1.3  วางแผนการรณรงค์ประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้า-เบียร์  เพ่ือลดอุบัติเหตุ  
การทะเลาะวิวาทและการพนัน 
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจากทุกภาคส่วน อาทิ กรรมการฝ่ายรณรงค์ปลอด
เหล้า - เบียร์ ได้แก่เจ้าหน้าที่จากสถานีต ารวจภูธรเวียงสา , โรงพยาบาลเวียงสา, ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเวียงสา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอเวียงสา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท) ส านักงานแพร่, สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, สภาวัฒนธรรมอ าเภอ
เวียงสา , วิทยุชุมชน ฯลฯ 
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  3. ประสานงานการขอถ้วยพระราชทานฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี จากกองราชเลขา จ านวน3 ใบ ส าหรับเรือเล็ก เรือกลาง และเรือใหญ่ เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ก าลังใจให้แก่ชาวเรือ   
  4.  ก าหนดรูปแบบการแข่งขันการแข่งเรือออกเป็น 2  ประเภทคือ ประเภททั่วไป  และ
ประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน  (เรือมะเก่า) 
  5.  ด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานวิทยุชุมชนจังหวัดน่าน,  
เสียงตามสายเทศบาลต าบลเวียงสา, เสียงตามสายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น,  
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่าง ๆ 
  6.  ด าเนินการจัดกิจกรรม ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ าน่าน (ท่าน้ าบ้านป่ากล้วย) 
  7. ประเมินผลติดตามการด าเนินงานก่อนและหลัง สรุปผล  ระเมินผล  โดยคณะกรรมการ 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไชในการจัดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน(พระอารามหลวง)  
อ าเภอเวียงสา  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในปีต่อไป 
 
  2)  เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  อธิบายความส าเร็จของโครงการ : 
  การท างานของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเวียงสา โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่มีความ
ตั้งใจในการแก้ไขปัญหาที่อันจะเกิดความสูญเสียในงานบุญประเพณี  เป็นการเน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย  ตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ  การประสานเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยเป้าหมาย
เดียวกัน  คือ  การลดปัญหาและความสูญเสียในช่วงการจัดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษาตานก๋วย
สลากวัดบุญยืน(พระอารามหลวง) อ าเภอเวียงสา ปลอดเหล้า-เบียร์ ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ประจ าปี  พ.ศ. 
2561 ตามปฏิทินการแข่งขันเรือของจังหวัดน่าน โดยเน้นหนักในการก าหนดพื้นที่ควบคุมตาม พรบ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์2551  และยังคงเสน่ห์ ประเพณีอันดีงามเพ่ือสร้างฐานสะสมทุนทางสังคม  เพ่ือสร้าง
การเปลี่ยนแปลงจากการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของคนในสังคมที่มองเห็นปัญหาร่วมกัน 

  3)  มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
  อธิบายความส าเร็จของโครงการ : 
  1. มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนนวัตกรรมไปยังหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยนเรศวรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย “โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนา
นวัตกรรมทางสังคม เพ่ือส่งเสริมคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ในประเพณีแข่งเรืออ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน”  ซึ่ง
นักวิจัยได้ลงพ้ืนที่ไปจัดกิจกรรมให้แก่ชาวเรือที่อยู่ในช่วงเก็บตัวฝีพายเรือแข่งและการฝึกซ้อมเรือแข่งอย่าง
ถูกวิธี  รวมทั้งวิธีการดูแลสุขภาพของชาวเรืออย่างถูกวิธี 
  2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการเชื่อมสัมพันธ์ไทยลาว(หลวงพระบาง)” และจัด
แข่งเรือเชื่อมไมตรี ไทย (เวียงสา)– ลาว(หลวงพระบาง) น าโดยท่านสมจัน  ดวงประสิทธิ์ รองเจ้าเมืองหลวง
พระบาง วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2555  
  3.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเทศบาลต าบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย  โดยได้มีการ
แลกเปลี่ยนการด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการ,  การบริหารจัดการ,  การขอถ้วยพระราชทานฯ ,  การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แล้วได้น าไปปรับใช้ในพื้นที่งานประเพณีแข่งเรือต่อไป 
  4.  การจัดงานประเพณีของท้องถิ่น ไม่มีการดื่มและจ าหน่ายเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 
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  4)  เกิดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนท้องถิ่นที่ประเมินได้ 
  อธิบายความส าเร็จของโครงการ : 
  เทศบาลต าบลเวียงสาได้จัดแข่งขันเรือยาวปลอดเหล้า  ท าให้ค่านิยมของการแข่งขันกีฬา
จากเดิมที่กองเชียร์  ผู้ร่วมงาน  ดื่มสุราเกิดการทะเลาะวิวาท  เกิดอุบัติเหตุ  เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปัจจุบันค่านิยมการดื่มสุราในงานแข่งเรือได้ลดลงหรือไม่มีเลย  ท าให้เกิดความสงบ  เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ลดปัญหาทางสังคม การทะเลาะวิวาท ลดค่าใช้จ่ายค่าสิ้นเปลืองจากการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลกรณีเกิดอุบัติเหตุ  ลดค่าใช้จ่ายกรณีป่วยการ  ในด้านสิ่งแวดล้อม  ประชาชน  กลุ่ม
เป้าผู้ร่วมงานมีสติ  มีความร่วมมือ การดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะลดขวดเหล้า ขวดโซดา ถุงน้ าแข็ง  
กระป๋องเบียร์ ท าให้สภาพแวดล้อมสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีขยะตกค้าง ไม่เป็นมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม 

7.  ประโยชน์ต่อชุมชน :  
 ประโยชน์ของโครงการแข่งเรือปลอดเหล้า นวัตกรรมการจัดการระบบสุขภาพชุมชนบนฐาน
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  เทศบาลต าบลเวียงสา  ดังนี้ 

 ประชาชนเกิดจิตส านึกและช่วยกันสืบสานประเพณี “ประเพณีแข่งเรือออกพรรษา
ปลอด  เหล้า  -  เบียร์”  ให้เป็นการท าบุญอย่างแท้จริง ลดการจัดงานที่ฟุ่มเฟือย การฆ่าสัตว์ การดื่มสุรา
ลงเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาท 

 ช่วยสร้างวัฒนธรรมที่ดีงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่
นักท่องเที่ยว  ได้เห็นความสวยงามของประเพณีท่ีปลอดเหล้า -  เบียร์ และมีความปลอดภัย 

 ส่วนราชการ  องค์กรเอกชน สถานศึกษา เยาวชน สภาวัฒนธรรม ฯลฯ  ให้ความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรม ร่วมกันประชาสัมพันธ์และน าไปเป็นแบบอย่าง ขยายเครือข่ายไปยังกิจกรรมอ่ืน 
ๆ อีกมากมาย 

 น ามาตรการ พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551มาบังคับใช้ควบคู่กับการรณรงค์
ปรับเปลี่ยนค่านิยม 

 ทาง รพ.สต.ประจ าต าบลโรงพยาบาลเวียงสา  โรงพยาบาลน่าน  จัดทีมวิทยากรน า
โดยนายแพทย์พงษ์เทพ วงค์วัชรไพบูลย์ น าทีมออกประชาสัมพันธ์เชิงรุก เรื่อง  ภัยและอุบัติเหตุจากการ
ดื่ม เหล้า - เบียร์  เป็นประจ าจนท าให้อัตราการดื่มลดลง  มีการขยายชมรมมากมายที่เกี่ยวกับการออก
ก าลังกายขึ้นในชุมชน เช่น ชมรมผู้สูงอายุ  ชมรมจักรยาน ชมรมนักวิ่ง ชมรมเต้นแอร์โรบิค  ชมรมเปตอง  
ชมรมโรงเรียนผู้สูงอายุ  ชมรมตระกร้อ  ฯลฯ  โดยเทศบาลต าบลเวียงสา  จะเป็นศูนย์กลางการออกก าลัง
กายของอ าเภอเวียงสา 

 องค์กรเครือข่ายงดเหล้าของประเทศไทย(สคล.) น าไปขยายผลออกไปยังจังหวัดอ่ืนๆ 
และลดงบประมาณลงจาก 200,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท เพราะถือว่าสามารถด าเนินการและ
พ่ึงตนเองได้   จากการให้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนและประชาชนเป็นอย่างดี 

 มีผลงานเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
        1. ลดอุบัติเหตุและอัตราการเสียชีวิต 100 % 
        2. รางวัลวัฒนธรรมดีเด่นของจังหวัดน่าน 4 ปี จากการท่องเที่ยวภาคเหนือ
ตอนบน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ท้องถิ่นส่งเสริมสุขภาวะแข่งเรือปลอดเหล้า - เบียร์ ของ สสส.  ปี 2562 
   3. ผลการประเมินความพึงพอใจจากประชาชน (300 คน) อยู่ในระดับดีมาก 
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        4. ชุมชนปลอดภัยระดับนานาชาติขององค์กรอนามัยโลกล าดับที่ 405 ล าดับที่ 5 
ของประเทศไทย 
        5. เทศบาลต าบลเวียงสา เป็นศูนย์กลางเปิดพ้ืนที่สันทนาการการออกก าลังกาย
เกือบทุกประเภท มีประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่มาใช้บริการเป็นประจ า   

8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง : 

 

  
เทศบาลต าบลเวียงสาร่วมกับโรงพยาบาลเวียงสา  และสถานีต ารวจภูธรเวียงสา ตรวจสอบร้านค้า

บริเวณสถานที่จัดงานประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้าว่ามีการลักลอบจ าหน่ายสุราหรือไม่ 

  
พัฒนานโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีปลอดเหล้าในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับหมู่บ้าน ต าบล  

อ าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาคีเครือข่าย 

 


