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Good examples from a safe community;  Wiangsa Sub district Municipality 
บทเรียนชุมชนปลอดภยั เทศบาลต าบลเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน 
 
ขอ้มลู Date: 28/12/2018 
ตดิต่อสอบถาม: ศนูย์วจิยัเพื่อสรา้งเสรมิความปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจบ็ในเดก็ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธบิด ีโทร 02 6449080 ต่อ 14 , (ชฎาพร สขุสริวิรรณ Email: suksiriwan@hotmail.com) 
 

 

 
เรื่อง แข่งเรือปลอดภยัและปลอดเหล้า อ าเภอเวียงสา  

 
สถานการณ์ปัญหา 
 อ าเภอเวียงสา ได้มีจ ัดงานประเพณีตานก๋วยสลาก พร้อมกบัจัดการแข่งขนัเรอืเป็นประจ าทุกปี เป็นประเพณีที่ม ี
มาตัง้แต่ดัง้เดมิ โดยมหีมูบ่า้นต่างๆ ในอ าเภอเวยีงสา และ อ าเภอใกลเ้คยีงในจงัหวดัน่าน น าเรอืมารว่มแข่งขนั ซึง่เรอืที่น ามา
แขง่ขนัใชไ้มต้ะเคยีนมาขุดเรอืและแกะสลกัหวัเรอืเป็นหวัพญานาคอวดเขีย้วยาวน่าเกรงขาม ตามความเชื่อที่ว่าพญานาคเป็น
สิง่ศกัดิส์ทิธิด์ูแลแม่น ้า ซึ่งในการแข่งเรอืจะมกีารจดัเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม แก่ฝีพายและกองเชยีร์ โดยเฉพาะเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ท าใหเ้กดิเหตุทะเลาะววิาทและเกดิอุบตัเิหตุจากการเดนิทางบนทอ้งถนนเกดิการบาดเจ็บและเสยีชวีติ ทางทมีผูจ้ดั
จึงเกดิความตระหนักในความเสีย่งที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ ในงานแข่งเรอื จึงไดจ้ดัท าโครงการ
ประเพณีแข่งเรอืวนัออกพรรษา อ าเภอเวยีงสา (ปลอดเหล้า - เบยีร์) ขึ้น มาตัง้แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อสรา้งวฒันธรรมทีด่งีาน
แขง่เรอืใหม้บีรรยากาศที่สนุกสนานและปลอดภยั มพีื้นทีป่ลอดเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ปลอดการพนนั อนัเป็นจุดทีจ่ะก่อให้เกิด
การทะเลาะววิาท และอุบตัเิหตุทัง้ทางน ้าและทางบก  
 
การด าเนินงาน 

1. การประสานการด าเนินงาน รว่มกบัส านกังานเครอืขา่ยองคก์รงดเหล้าจงัหวดัน่าน , เครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้ระดบั
ภาคเหนือ, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ , ปกครองอ าเภอเวยีงสา , ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 
โรงพยาบาลเวยีงสา , สรรพสามติเวยีงสา , สถานีต ารวจภธูรเวยีงสา , เทศบาลต าบลเวยีงสา , อาสาสมคัรสาธารณสขุมูลฐาน
(อสม.) และ กลุ่มเยาวชนในพื้นที ่เพื่อวางแผนการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ ก าหนดเขตปลอดเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ และตรวจสอบ
พื้นทีจ่ดังานใหป้ลอดแอลกอฮอล์  

2. รณรงคแ์ละประชาสมัพนัธ์การด าเนินงาน ดว้ยสือ่ประชาสมัพนัธ์และป้ายผา้รณรงค์, การจดังานแถลงข่าว, สปอต์
วทิยุ, รถประชาสมัพันธ์ และสื่อสิง่พิมพ์ต่างๆ เกีย่วกบัเรื่อง การแข่งเรือปลอดเหล้าเบียร์ กฎหมายเกีย่วกบัการจ าหน่าย
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ พื้นทีห่า้มดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์   

3. ก าหนดเขตพื้นที่ห้ามจ าหน่าย จ่าย แจก และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบบริเวณงาน  โดยก าหนดให้
สวนสาธารณะของเทศบาล ถนนสาธารณะ ตลิง่แมน่ ้า ซึง่เป็นสถานทีจ่ดังานเป็นเขตห้ามขายห้ามดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม
กฎหมาย และขอความรว่มมอืผูจ้ าหน่ายสนิคา้ในงานห้ามจ าหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 

4. จดักจิกรรมส่งเสริมการปลอดเหล้า และบุหรีใ่นพื้นที่การจัดงาน ไดแ้ก่ จดัเดนิรณรงค์ให้ความรูเ้รื่องเกี่ยวกบั
กฎหมายควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ในบรเิวณงาน , จดัชดุเฉพาะกจิตรวจสอบพื้นทีบ่รเิวณงานเพื่อใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการ
หา้มจ าหน่าย ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ในบรเิวณงาน  

5. จดัตรวจสขุภาพฝีพายเรอืแขง่ทุกคน หากพบเป็นโรคความดนั หรอืโรคทีเ่สีย่ง จะแนะน าไมใ่หล้งแขง่ขนั 
6. เจา้หน้าทีใ่หค้ าแนะน าเรือ่งการออกก าลงักายโดยการพายเรอือย่างถูกวธิ ีการยดึเหยยีดกลา้มเนื้อ 
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ผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ 

1. ไมม่กีารจ าหน่าย จ่าย แจก หรอื ดืม่เครือ่งดืม่บรเิวณการจดังานประเพณีแขง่เรอื  
2. ฝีพายเรอืมสีุขภาพแขง็แรง ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท าให้ไม่เกดิอุบตัเิหตุ หรอืการบาดเจบ็จากการพายเรอื

แขง่ขนั 
3. ไมเ่กดิการทะเลาะววิาทจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ ในบรเิวณงาน 
4. ไม่พบอัตราการเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุ ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบ

อุบตัเิหตุ 
5. สามารถเป็นแบบอย่างแกส่นามแขง่เรอือื่น และการจดังานประเพณีแขง่เรอืปลอดเหลา้เบยีร ์ 

 
 

เรื่อง เตรียมความพร้อมรบัมือภยัพิบติั(น ้าท่วม) โดยชุมชนท้องถ่ินเป็นศนูยก์ลาง 
 
สถานการณ์ปัญหา 
 เทศบาลต าบลเวยีงสา เป็นพื้นที่ราบลุ่มและเป็นพื้นที่เศรษฐกจิของอ าเภอเวยีงสา เป็นเสน้ทางคมนาคมหลักของ
จงัหวดัน่าน  ตอ้งเผชญิปัญหาอุทกภยัซ ้าซากเกอืบทุกปี สรา้งความเสยีหายแก่ทรพัย์สนิของประชาชนเป็นอย่างมาก ทัง้บา้น
เรอืราษฎร พื้นที่การเกษตร โบราณสถาน สถานที่ราชการ ธนาคาร สถานประกอบการ ตลาด รา้นคา้ในชุมชน  และยงัท าให้
ประชาชนในพื้นทีอ่ื่นๆหลายต าบล และอ าเภอใกลเ้คยีงทางตอนใต ้เชน่ อ าเภอนาน้อย และอ าเภอนาหมืน่ ไดร้บัผลกระทบดว้ย  
ซึ่งมมีูลค่าความเสยีหายหลายสบิล้านบาท ประกอบกบัประชาชนในพื้นที่ขาดการเตรยีมพรอ้มในการรบัมอืและรอรบัความ
ช่วยเหลือจากท้องถิน่เพียงอย่างเดยีว รวมทัง้ท้องถิน่เทศบาลขาดแคลนเจ้าหน้าทีใ่นการใหค้วามช่วยเหลอือพยพเคลื่อนยา้ย
กลุ่มเปราะบางในพื้นที ่เนื่องจากเจา้หน้าทีบ่างสว่นเป็นผูป้ระสบภยัเอง 
 
การด าเนินงาน 

1. สรา้งความตระหนกัใหป้ระชาชนรูจ้กัพึง่พาตนเอง กระตุน้ใหช้มุชนตระหนกัถงึความส าคญัของการพึง่พาตนเอง 
ปัญหาภยัพบิตั ิ(น ้าท่วม) ไมไ่ดเ้ป็นปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นปัญหาของชมุชนเองที่คนในชุมชนต้องรว่มมอืกนัแกไ้ข 
ทุกคนมสีว่นรว่มในการเป็นเจา้ของปัญหา 

2. สรา้งเครอืขา่ยศนูย์ด าเนินการป้องกนัภยัพบิตัอิ าเภอเวยีงสา สนบัสนุนใหม้เีครอืขา่ยศนูย์ด าเนินงานป้องกนัภยั
พิบตัิ อ าเภอเวยีงสา ของ 8 อปท. ใน 7 ต าบล เพื่อร่วมกนัขบัเคลื่อนการด าเนินการป้องกนัภยัพิบตั ิ(น ้าท่วม) ในพื้นที่ อปท. 
เครอืขา่ย 

3. สรา้งจิตอาสาในชุมชน การสรา้งกลไกชุมชน จดัให้มกีารแต่งตัง้คณะท างานดา้นภยัพิบตัิชมุชนโดยชุมชนเอง 
เขา้มามบีทบาทในการรว่มบรหิารจดัการทรพัยากรทีม่อียู่ในชมุชน มาใชใ้นการเตรยีมความพรอ้มรบัมอืภยัพิบตั ิทัง้กอ่นเกดิภยั 
ระหวา่งเกดิภยั และหลงัเกดิภยั 
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4. สือ่สารและแจง้เตอืนภยั สนบัสนุนการใหม้เีครอืข่ายการแจง้เตือนภยัโดยอา้งองิขอ้มลูทางวทิยาศาสตรท์ีเ่ชื่อถือ

ไดจ้ากหน่วยงานราชการ และ มสิเตอรเ์ตอืนภยัที่อยู่ในพื้นที่ตน้น ้า  ผา่นทางแอพพลเิคชัน่ไลน์   (ไลน์ เวยีงสารบัมอืภยัพิบตัิ) 
และผา่นทางระบบโทรศพัท์เคลื่อนที ่(มอืถอื)  
 
ผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ 

ประชาชนที่ประสบภยัในเขตเทศบาลต าบลเวยีงสา มกีารเตรยีมพรอ้มรบัมอืภยัพิบตัิ และสามารถดูแลตนเองได ้มี
คณะท างานดา้นภยัพิบตัิชุมชน เขา้มามบีทบาทในการบรหิารจดัการภยัพิบตัิในชุมชน ท าให้เทศบาลต าบลเวยีงสา สามารถ
ป้องกนัความเสยีหายจากน ้าท่วม คร ัง้ล่าสุด ไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ ลดความเสยีหายทัง้ดา้นทรพัย์สนิ ความปลอดภยั พื้นที่
การเกษตร และพื้นทีเ่ศรษฐกจิของเทศบาลต าบลเวยีงสา ไดเ้กอืบ 100 % และมยีอดผูป้ระสบภยัในพื้นที ่เป็น 0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กบัชุมชนอื่น 
 
สถานการณ์ 

การเตรยีมความพร้อมรบัมือภยัพิบตัิ (น ้าท่วม) โดยมชีุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง เทศบาลต าบลเวยีงสา ไดเ้ริ่ม
ด าเนินการตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 โดยที่ไดม้กีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้่วมกนั  ในกรอบความคดิที่ว่า  ท าไม?...ต้องเสรมิศกัยภาพ
ชมุชนและทอ้งถิน่ในการจดัการภยัพบิตั ิ และชมุชนจะอยู่อย่างไร?..ใหป้ลอดภยัจากความเสีย่งภยั จงึเกดิแนวคดิในการจัดการ
กบัความเสีย่งภยัพบิตั ิโดยการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่มเปราะบางในชมุชน เพื่อใหเ้กดิความสญูเสยีน้อยทีส่ดุ  จากแนวคดิ 
“การบรหิารจดัการกบัความเสีย่งภยัพบิตัิ” จงึไดม้กีารจดัท าบนัทึกความร่วมมอื หรอื MOU รว่มกนัของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ทัง้ 8 
อปท. ที่ไดร้บัผลกระทบจากปัญหาน ้าท่วมซ ้าซากเกอืบทุกปี ใน 7 ต าบล 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไดจ้ดัให้มกีาร
อบรมเชงิกระบวนการและเชงิปฏบิตัิการ ใหแ้กก่ลุ่มแกนน าและผูน้ าชมุชน ทัง้ 28 หมูบ่า้น ใน 7 ต าบล ในการวเิคราะห์ปัญหา
และความเสีย่งภยัในพื้นที ่จนน าไปสูค่วามส าเรจ็ของเครอืขา่ยศนูย์ด าเนินงานป้องกนัภยัพบิตัอิ าเภอเวยีงสา  
 
การด าเนินงาน 

ไดเ้ผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรยีนรูผ้ลการด าเนินงานให้กบัหน่วยงานภายนอก และ อปท. ใกล้เคยีง ทัง้ระดบัอ าเภอ 
ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ ในเวทสีาธารณะ โดยใชป้ระเดน็ในการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหวัขอ้ต่างๆ ดงันี้ 

1. การจดักระบวนการเพื่อวิเคราะห์ความเสีย่ง คน้หาขอ้มูลความเสีย่ง ประเดน็ปัญหาและระดบัความรุนแรงของ
อุทกภยัในพื้นที ่พรอ้มทัง้จดัใหม้กีารปรบัปรงุระบบฐานขอ้มลู ใหเ้ป็นปัจจุบนั อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 
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2. การจดัท าบนัทกึขอ้ตกลง (MOU) รว่มกนัของผูบ้รหิารทัง้ 8 อปท. ในการบรหิารจดัการภยัพบิตั ิ  
3. การสนบัสนุนใหม้คีณะท างานดา้นภยัพิบตัชิมุชน ขึน้มาบรหิารจดัการภยัพบิตัใินพื้นที่ชมุชน โดยชมุชนเอง และให้

มกีารเชื่อมโยงและสรา้งความร่วมมอืในการจดัท าแผนปฏบิตัิการจัดการภยัพิบตัิชุมชน กบั แผนปฏบิตัิการจดัการภยัพิบตัิ
หน่วยงาน/องค์กร และ อปท. พรอ้มทัง้จดัให้มกีารซอ้มแผนรบัมอื/แผนจดัการภยัพิบตัเิครอืขา่ยระดบัต าบล/อ าเภอ ดา้นการ
ชว่ยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยัและดนิโคลนถล่ม 
 
ผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ 

1. มชีมุชนอ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ใหค้วามสนใจและขอรว่มในกระบวนการสรา้งเครอืขา่ยเรยีนรูโ้ดยไดข้อรบัการ
สนบัสนุนทมีวทิยากรจากเทศบาลต าบลเวยีงสา ไปรว่มในเวทถีอดบทเรยีนและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 

2. มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคยีง ทัง้ต าบลน ้ามวบ และต าบลยาบหวันา ที่มีปัญหาน ้าป่าไหลหลากและดนิ
โคลนถล่ม ใหค้วามสนใจขอเขา้รว่มเป็นเครอืขา่ยเพื่อสรา้งกระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนั   

3. มชีมุชนอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ไดใ้หค้วามสนใจทีจ่ะเขา้มาศกึษาดงูานและร่วมเรยีนรูก้ระบวนการท างานของ
เครอืขา่ยศนูย์ด าเนินงานป้องกนัภยัพบิตัอิ าเภอเวยีงสา  

4. ส านกังานสมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิ (สช.) ไดเ้ขา้มาศกึษาขอ้มลูและสมัภาษณ์บุคลากรในพื้นที ่ และเผยแพรผ่า่นสื่อ
สิง่พิมพ์ ในวารสาร สานพลงั (สานพลงัปัญญา สรา้งสรรค์นโยบายสาธารณะ) ปีที่ 10 ฉบบัที่ 96 ประจ าเดอืนสงิหาคม 2561 
หวัขอ้ น ้าท่วม “อยู่ได”้ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 

5. รายการ ปฏบิตัิการ ลุก ปลุก เปลี่ยน ซึ่งเป็นรายการเรียนรู้กบัชุมชนปฏิบตัิการ ลุกขึ้นแกไ้ข ปลุกพลงัร่วมใจ 
เปลี่ยนชุมชนให้ยัง่ยืน ไดใ้ห้ความสนใจและไดต้ิดต่อประสานงานเพื่อถ่ายท ารายการ การขบัเคลื่อนกระบวนการท างานการ
เตรยีมพรอ้มรบัมอืภยัพบิตัิ (น ้าท่วม) ของเทศบาลต าบลเวยีงสาและเครอืขา่ย เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ ช่อง NOW 
26  
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เรื่อง สวมหมวกกนัน๊อค 
 
สถานการณ์ปัญหา 

ถึงแมก้ารรณรงค์เรื่องของการขบัขีเ่มาไม่ขบั จะท าให้ปัญหาผูข้บัขีเ่มาแล้วขบัมแีนวโน้มลดลงบ้าง แต่ปัญหาการ
บาดเจ็บ พิการและเสยีชวีติของคนในพื้นที่ที่เกดิจากอุบตัิเหตุทางถนนกย็งัคงมอียู่ทุกๆ ปี  และทราบกนัดวี่าเกดิจากการใช้
ยานพาหนะรถจักรยานยนต์เป็นสาเหตุส าคญั เทศบาลต าบลเวียงสาจึงเกิดแนวความคิดว่า แม้ปัจจุบนัการจัดการใช้
รถจกัรยานยนต์ของคนในพื้นทีจ่ะเป็นมาตรการที่ไม่สามารถด าเนินการได ้แต่หากมหีนทางหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาการบาดเจบ็
รนุแรง ลดอตัราการพกิารหรอืทุพพลภาพ ลดอตัราการเสยีชวีติ และลดความสญูเสยีทางเศรษฐกจิของคนในพื้นทีไ่ด ้ตอ้งมกีาร
รณรงค์และส่งเสรมิให้ประชาชนในพื้นที่สวมหมวกนิรภยัในการขบัขี ่และประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรบัรู้ว่า การสวมหมวก
นิรภยัเป็นพฤติกรรมความปลอดภยัทีส่ าคญั ทีใ่ชทุ้นน้อยแต่ใหผ้ลตอบแทนสงูทีคุ่ม้ค่าอย่างมหาศาลต่อชวีติและทรพัย์สนิของ
ประชาชนในพื้นทีไ่ด ้

ดงันัน้ เทศบาลต าบลเวยีงสา จึงไดจ้ดัโครงการสวมใส่หมวกกนัน๊อคอย่างปลอดภยัในศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเวยีงสา ขึน้เพื่อใหเ้ดก็เลก็ศนูย์พฒันาเดก็เทศบาลและประชาชนทัว่ไปที่สญัจรไปมาโดยการขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ไดย้ืมใช ้
เพื่อลดความเสีย่งจากอุบตัเิหตุทางถนนและใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวยีงสาใหต้ระหนักถงึความเสีย่งและ
อนัตรายขอลดอุบตัเิหตุจากการใชร้ถจกัรยายนต์ว่าเกดิไดใ้นทุกคร ัง้ทัง้เดก็และผูใ้หญ่ ไมว่า่จะเดนิทางใกลห้รอืไกล ชา้หรอืเรว็ 
ทุกเวลาทีข่บัขีห่รอืซอ้นทา้ย โดยเน้นไปยงักลุ่มเดก็ เยาวชนในศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลเวยีงสาและประชาชนทัว่ไป 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อลดความเสีย่งและอนัตรายของอุบตัเิหตุจากการใชร้ถจกัรยานยนต์ 
2. เพื่อลดปัญหาการบาดเจบ็ทีร่นุแรง ลดอตัราการพกิารหรอืทุพพลภาพหากมอีุบตัเิหตุเกดิขึน้ 
3. เพื่อสง่เสรมิใหเ้ดก็เลก็/ผูป้กครอง/คณะครแูละประชาชนในพื้นทีส่วมหมวกนิรภยัก่อนการขบัขีทุ่กคร ัง้ 
4. เพื่อขยายเครอืขา่ยการด าเนินงานไปยงัศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในเขตอ าเภอเวยีงสา 

 

  



6 

 
  

 
 
การด าเนินงาน 

1. ประชาสมัพนัธ์ผูป้กครองเดก็เล็กเทศบาลต าบลเวยีงสาประชาชนในชมุชนสนใจเขา้ร่วม 
 

   
 

2. จดัอบรมใหค้วามรูผู้ป้กครอง คณะกรรมการศนูย์ฯและเดก็เลก็  เรือ่ง การสวมหมวกกนัน๊อค สรา้งความ
ปลอดภยัในการขบัขี ่และเรือ่ง การรกัษากฎหมายจราจรและมารยาทในการใชร้ถใชถ้นน 

 

   
 

3. สง่เสรมิการสวมหมวกกนัน๊อคทุกคร ัง้กอ่นการขบัขีโ่ดยใหย้มืหมวกจากกองทุน 
4. ตดิตามประเมนิผล 
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ผลด าเนินงาน 

ลดความเสีย่งจากอุบตัเิหตุบนทอ้งถนนและใหค้วามรูแ้กป่ระชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวยีงสาใหต้ระหนกัถงึภาวะ
เสีย่งและอนัตรายจากอุบตัเิหตุบนทอ้งถนนจากการใชร้ถจกัรยานยนต์ ซึง่ปัจจุบนัเดก็เลก็ผูป้กครองไดห้นัมาสวมใสห่มวก
กนัน๊อค 100 % 

  
เดมิ ผูป้กครองมาสง่เดก็เลก็ไมส่วมใสห่มวกกนัน๊อค ปัจจุบนั สวมใสห่มวกกนัน๊อคทัง้เดก็และผูป้กครอง 

 
บทสรปุ 

ผลด าเนินงานเกดิการรวมตวัและรว่มมอืกนัของหน่วยงาน องคก์ร และชมุชน ทีเ่ขา้มามสีว่นร่วมในการขบัเคลื่อนใน
ประเดน็เรือ่งการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยับนทอ้งถนน โดยผลของโครงการสามารถ 

1. ลดความเสีย่งและอนัตรายของอุบตัเิหตุจากการใชร้ถจกัรยานยนต์ 
2. ปัญหาการบาดเจบ็รนุแรง จากอุบตัเิหตุลดลง 
3. ประชาชนในพื้นทีส่ามารถสวมหมวกกนัน๊อคกอ่นการขบัขีทุ่กคร ัง้เพื่อลดอุบตัเิหตุ 
4. มกีารขยายเครอืขา่ยการด าเนินงานไปยงัศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในเขตอ าเภอเวยีงสา โดยจดัท า MOU รว่มกนั 

 

  

 

 
 

เรื่อง สร้างสรรค ์และน าวฒันธรรมปลอดภยัจากรุ่นสู่รุ่น 
 
 เทศบาลต าบลเวยีงสา ปลูกฝังทศันคตทิีด่ดีา้นความปลอดภยัแก่คนในชมุชนตระหนักว่าความปลอดภยัมคีวามส าคญั
ต่อการด ารงชวีติ ท าใหบ้คุคล ครอบครวั และชมุชนชวีติความเป็นอยู่ที่ด ีการไมร่ะมดัระวงั ฝ่าฝืนกฎความปลอดภยัต่างๆ ถอื
วา่เป็นเรือ่งไมถู่กตอ้ง จงึสนบัสนุนใหค้นในชมุชนเขา้มามสีว่นรว่มในการรบัผดิชอบต่อกระบวนการสรา้งเสรมิความปลอดภยัให้
มากทีส่ดุ และมกีารสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั ใหช้มุชนตอ้งก าหนดกฎเกณฑ ์ระเบยีบปฏบิตัแิละมกีารสบืทอดพฤติกรรม
ดา้นความปลอดภยัต่างๆ จากรุน่พ่อแมสู่ลู่กหลานสบืต่อไป  
     



8 

 
โครงการชมุชนปลอดภยัเทศบาลต าบลเวยีงสา ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนื  โดยเลง็เหน็วา่บุคคล

จะเกดิพฤตกิรรมดา้นความปลอดภยัทีถู่กต้องตอ้งมคีวามรู ้ ความเขา้ใจและมทีศันคติเรื่องของความปลอดภยั หรอืตระหนักใน
เรือ่งของความปลอดภยัในดา้นต่างๆ  ซึง่สามารถสรา้งความตระหนัก ระมดัระวงัภยัอนัตรายและป้องกนัความไม่ปลอดภยัคน
ของชมุชน ดงันี้ 

1. สรา้งความรูค้วามเขา้ใจที่ถูกต้อง และเผยแพรค่วามรูแ้ก่คนในชุมชน เช่น ฝึกอบรมการป้องกนัภยัจากโจรผูร้า้ย 
ฝึกซ้อมหนีไฟ และปฐมพยาบาล มกีารแจ้งเตอืนถงึอนัตรายของอุบตัิเหตุที่เกดิขึ้นในชุมชนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เห็นปัญหา
และผลกระทบทีม่ตี่อสขุภาพ ชวีติ และทรพัย์สนิ 

2. ปลูกฝังทศันคตทิีด่ดีา้นความปลอดภยั คอื ตระหนกัวา่ความปลอดภยัมคีวามส าคญัต่อการด ารงชวีติ ท าใหบุ้คคล 
ครอบครวั และชมุชนมสีขุภาพทีด่ ีและการไมร่ะมดัระวงั ฝ่าฝืนกฎความปลอดภยัต่างๆ ถอืวา่เป็นเรือ่งไมถู่กตอ้ง โดยสนบัสนุน
ใหค้นในชมุชนเขา้มามสีว่นรว่มในการรบัผดิชอบต่อกระบวนการสรา้งเสรมิความปลอดภยัมากทีสุ่ด  

3. สรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั ให้ชุมชนต้องก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบยีบปฏบิตัิและมกีารสบืทอดพฤติกรรมดา้น
ความปลอดภยัต่างๆ จากรุน่พ่อแมสู่ลู่กหลานสบืต่อไป  
 
 
 
 

มีการก าหนดนโยบายในการใช้
หมวกกันน๊อคร่วมกัน 

จัดท าสัญญายืมหมวกกันน๊อค มอบให้ผู้ปกครองท าสัญญาเพ่ือยืม
หมวกกันน๊อคให้เด็กเล็กสวมใส่มาโรงเรียน ถ้าเด็กคนไหนลืมจะโดน
ปรับครั้งละ 5 บาท และได้ขยายมายังกลุ่มผู้ปกครอง 


