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ชุมชนปลอดภัยเทศบาลเมืองน่าน A Safe Community: Mueang Nan Municipality 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานชุมชนปลอดภัย 
มกราคม 2562 ถึง มิถุนายน 2563 

 
มี 2 ส่วน: โรงพยาบาลน่านและเทศบาลเมืองน่าน 
 
ส่วนที่ 1  

ผู้บันทึก/ผู้ประสานงาน: ชื่อ นางปวีณา  ยะใหม่วงศ์ 
หน่วยงาน โรงพยาบาลน่าน 
เบอร์ติดต่อ   085 – 6144226  e-mail: 
paweena_y@hotmail.com 
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมพลังใจสร้างพลังเครือข่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด กรณีเมาแล้ว
ขับ 
 
2. หน่วยงาน/องค์กร/ประชาชน ที่ด าเนินการ: โรงพยาบาลน่าน และ ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน 
 
3. องค์กร/หน่วยงานพันธมิตร: มูลนิธิเมาไม่ขับ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ 
 
4. รายละเอียดโครงการ 
4.1 วัตถุประสงค์ : 

1) เพ่ือให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้เรียนรู้และเข้าใจถึงโทษภัยของสุราและการส่งผลท าให้เกิด
อุบัติเหตุ 

2) เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ปรับวิธีคิดในการดูแลตนเอง ไม่กระท าผิดซ้ าขึ้นอีก 
3) เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดกรณีเมาแล้วขับ 

4.2 สถานะของโครงการ:  ด าเนินการต่อเนื่องทุกปี 
4.2.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ: ด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน 
4.2.2 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ :  ผู้ถูกคุมประพฤติคดีเมาแล้ว  
4.2.3 ความไม่ปลอดภัยหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น : ดื่มสุราแล้วขับข่ีรถ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
4.2.4 เป้าหมายการพัฒนา/ที่คาดหวัง : 

ผลผลิต  
1) ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีขับรถในขณะเมาสุราของส านักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านเข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ผลลัพธ์ 
1) ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเข้าร่วมโครงการไม่หวนกลับมากระท าผิดซ้ า ไม่เกินร้อยละ 5 
2) ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเข้าร่วมโครงการดื่มสุราลดลง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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5. พื้นที่ด าเนินโครงการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง  โรงพยาบาลน่าน  อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน/ เขต
เทศบาลเมืองน่าน 
 
6. ผลการด าเนินการ 

โครงการ “โครงการเสริมพลังใจสร้างพลังเครือข่ายในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด กรณีเมาแล้วขับ” 
เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือกันของส านักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านและโรงพยาบาลน่าน โดยมี
แนวคิดท่ีจะเปลี่ยนแปลงจากภายใน คือเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติของผู้ดื่มแล้วขับ การจะเปลี่ยนแปลง
ทัศนคตินั้นใช้กรอบทฤษฎี“การเรียนรู้เชิงประสบการณ์” โดยให้ผู้ถูกคุมประพฤติจากเมาแล้วขับได้เห็นและ
รับทราบประสบการณ์ความทุกข์ของผู้พิการจากดื่มแล้วขับ ทั้งที่บ้านและที่โรงพยาบาล โดยมีกิจกรรม
จ านวน 5 วัน ได้แก่ การอบรมโดยวิทยากรซึ่งเป็นผู้พิการจากเครือข่ายเมาไม่ขับและแพทย์ จ านวน 1 วัน 
การแบ่งกลุ่มเรียนรู้เยี่ยมบ้านผู้ป่วยผู้พิการจากการเป็นเหยื่อเมาแล้วขับที่บ้านและโรงพยาบาล ที่ตึกผู้ป่วย
ฉุกเฉิน ตึกผู้ป่วยศัลยกรรม  การบ าเพ็ญประโยชน์ในโรงพยาบาล และน าประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกลุ่ม เพ่ือสะท้อนความรู้สึกที่ได้เรียนรู้สรุปความคิดรวบยอดว่าตนเองตัดสินใจจะดื่มไม่ขับหรือไม่ 
และจ าลองสถานการณ์ที่ต้องดื่มในชุมชน จะแก้ปัญหาอย่างไร ส าหรับการน าไปใช้จริง รวมทั้งมีการจับมือ
สัญญาร่วมกันในกลุ่ม 
 ส าหรับผลลัพธ์ในการด าเนินการพบว่าจากการพูดคุยกันในกลุ่ม ผู้ถูกคุมประพฤติส่ วนใหญ่มีการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและมุมมอง ตัดสินใจเลิกดื่มแล้วขับอย่างแน่นอน ร้อยละ 89.7  ผู้ที่ตัดสินใจเลิกดื่ม
สุรา ร้อยละ 10.3 ไม่มีผู้ที่ตัดสินใจจะไม่เปลี่ยนแปลงใดๆ และจากการติดตามผู้ถูกคุมประพฤติพบว่า มี
เพียง 1 รายที่ถูกจับและกลับมาคุมประพฤติซ้ า  

โอกาสในการพัฒนาโครงการได้แก่ การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้พิการ และบ าเพ็ญประโยชน์ที่บ้าน
ผู้พิการเพ่ิมข้ึนโดยอาจจะคัดเลือกผู้พิการในหลายอ าเภอเพ่ิมเติม รวมทั้งจัดหาค่าวิทยากรให้แก่ผู้พิการหรือ
ญาติผู้ดูแล การจัดกิจกรรมลดการดื่มสุราในกิจกรรมของชุมชนเพ่ิมเติมในอ าเภอ ต าบล หมู่บ้านที่มีผู้ถูกคุม
ประพฤติจ านวนหลายคน การมอบประกาศนียบัตรดื่มไม่ขับโดยนายอ าเภอ ในที่ประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน
ของแต่ละอ าเภอ และการประสานสถานีต ารวจเพื่อการตรวจจับผู้ดื่มแล้วขับส่งด าเนินคดีเพ่ิมมากขึ้น น่าจะ
สามารถบริหารจัดการโครงการให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 
 
7. ประโยชน์ต่อชุมชน: ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ที่ถูกคุมประพฤติจากคดีดื่มแล้วขับ ลด
ความเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมดื่มแล้วขับในชุมชน 
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8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ภาพกิจกรรม 
 

  
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติดื่มแล้วขับ เหยื่อเมาแล้วขับเล่าประสบการณ์ความสูญเสีย 

  
น าครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามดูแล ผู้

ถูกคุมความประพฤติกรณีเมาแล้วขับ 
เยี่ยมบ้านผู้บาดเจ็บนอนติดเตียงจากการดื่มสุรา 

 

 
เยี่ยมบ้านผู้ถูกคุมประพฤติจากคดีดื่มแล้วขับ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชนในการใช้ข้อมูล สู่การป้องกันการบาดเจ็บทาง
ถนนในระดับพื้นที่ เขตเทศบาลเมืองน่าน  
 
2. หน่วยงาน/องค์กร/ประชาชน ที่ด าเนินการ: โรงพยาบาลน่าน  
 
3. องค์กร/หน่วยงานพันธมิตร: กองทุนหลักประกันสุขภาพเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองน่าน 
 
4. รายละเอียดโครงการ 
4.1 วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชนให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุในชุมชนได้  
4.2 สถานะของโครงการ:  เสร็จสิ้นแล้ว   

4.2.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลน่าน 
4.2.2 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ :  แกนน าชุมชนละ 5 คน ประกอบด้วย หัวหน้าบ้าน 1 คน,  
อสม. 2 คน ประธานผู้สูงอายุ 1 คน แกนน าสตรี 1 คน รวมเป็น 160 คน 
4.2.3 ความไม่ปลอดภัยหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น : การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงและจุดเสี่ยง
ส าคัญที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน 
4.2.4 เป้าหมายการพัฒนา/ที่คาดหวัง : 
1) มีผู้บาดเจ็บซ้ าจากอุบัติเหตุบนถนนในจุดเสี่ยง/จุดอันตรายลดลง      
2) ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน มีระบบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและ
จุดอันตรายบนถนนโดยใช้ข้อมูลในการชี้เป้าจุดเสี่ยงและจุดอันตรายในพ้ืนที่ 

 
5. พื้นที่ด าเนินโครงการ เขตเทศบาลเมืองน่าน 
 
6. ผลการด าเนินการ 
 8.1 ผลผลิตเชิงปริมาณ  

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ชุมชนสามารถวิเคราะห์จ านวนจุดเสี่ยงและ
จุดอันตรายในเขตพ้ืนที่ตัวเอง    

อย่างน้อย 5 จุด/
ชุมชน 

ชุมชนที่เข้ารับการอบรม สามารถ
หาจุดเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจราจรใน
ชุมชนตัวเองได้ เฉลี่ยชุมชนละ 7 
จุด  

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน 

ไม่เกินร้อยละ 
23.2 ต่อแสน
ประชากร 

9.86 

  
8.2 ผลผลิตเชิงคุณภาพ (ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ) 
- แกนน าในเขตเทศบาลเมืองน่านจ านวน 100 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการใช้ข้อมูล สู่การ

ป้องกันการบาดเจ็บทางถนน โดยการใช้เครื่องมือ 5 ชิ้นของ ศวปถ. ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล  
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- ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขจุดเสี่ยงเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนน มีระบบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและ
จุดอันตรายบนถนนโดยใช้ข้อมูลในการชี้เป้าจุดเสี่ยงและจุดอันตรายในพ้ืนที่ 
 
7. ประโยชน์ต่อชุมชน: แกนน าชุมชนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงและจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชุมชนได้ 
 
8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ภาพกิจกรรม 

 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการรวมพลัง ป้องกันดื่มแล้วขับ อ าเภอเมืองน่าน 
 
2. หน่วยงาน/องค์กร/ประชาชน ที่ด าเนินการ: โรงพยาบาลน่าน  
 
3. องค์กร/หน่วยงานพันธมิตร: ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองน่าน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน 
เทศบาลเมืองน่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลเขตอ าเภอเมืองน่าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ในเขตอ าเภอเมืองน่าน 
 
4. รายละเอียดโครงการ 
4.1 วัตถุประสงค์ : เพ่ือลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดื่มแล้วขับ 
4.2 สถานะของโครงการ:  ด าเนินการต่อเนื่องทุกปี 

4.2.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ: ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ของทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2560  
4.2.2 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ :  ผู้บาดเจ็บจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเกิดอุบัติเหตุ
จราจรและมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอเมืองน่านทีเ่ข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลน่าน 
4.2.3 ความไม่ปลอดภัยหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น : พฤติกรรมดื่มแล้วขับ ท าให้เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บ
ขึ้น 
4.2.4 เป้าหมายการพัฒนา/ที่คาดหวัง : 

1) มีผู้บาดเจ็บซ้ าจากอุบัติเหตุบนถนนลดลง      
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับ
พฤติกรรมดื่มแล้วขับ 
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3) มีระบบการรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับในเขตอ าเภอเมืองน่าน  
 
5. พื้นที่ด าเนินโครงการ อ าเภอเมืองน่าน 
 
6. ผลการด าเนินการ 
 จากการด าเนินงานเดือนเมษายน 2560 พบผู้บาดเจ็บดื่มแล้วขับที่อาศัยในเขตอ าเภอเมืองน่าน
ทั้งหมด 18 ราย และเป็นที่น่ายินดีว่าในจ านวนนี้ มีผู้บาดเจ็บที่ให้ค าสัญญาว่าจะเลิกดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จ านวน  5  ราย  ซึ่งโรงพยาบาลน่านและอ าเภอเมืองน่าน ได้จัดการมอบเกียรติบัตรเพ่ือแสดง
ว่าบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่สมควรยกย่องเชิดชูในฐานะคนต้นแบบ “ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” โดย
นายอ าเภอเมืองน่านเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้บุคคลต้นแบบดังกล่าว 
 จากการด าเนินงานเพ่ือป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจรดื่มแล้วขับแบบบูรณาการของอ าเภอเมือง
น่าน นั้น ต่อมาท่านอธิบดีกรมการปกครอง ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต ได้สั่งการให้ทีมวิชาการจาก
กรมการปกครองมาถอดบทเรียน “น่านโมเดล” การแก้ปัญหาแบบบูรณาการเพ่ือน าไปใช้ทั่วประเทศ และ
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอเมืองน่าน และการประชุมถอดบทเรียนของกรมการปกครอง  ได้มี
ข้อเสนอดีๆที่ควรด าเนินการต่อหลายประการ ดังนี้ 

1. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร ได้เสนอว่า จากกรณีที่มีผู้ป่วยเป็นสล่า 
(ช่างก่อสร้าง) ดื่มสุราเนื่องจากเจ้าของบ้านน าสุรามาให้ ตามธรรมเนียมนั้น น่าจะมีการท าเวทีประชาคมใน
เขตเทศบาลเมืองน่าน และถ้ามีการเห็นชอบจากชุมชนต่างๆ ทางเทศบาลเมืองน่านยินดีที่จะช่วยแจก
เอกสารแนะน า และป้ายไวนิล ในช่วงที่คนมาขอใบอนุญาตสร้างบ้าน เช่น ติดป้ายว่า “การสร้างบ้านหลังนี้ 
เข้าร่วมโครงการดื่มสุราไม่ขับเพ่ือความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุจราจรของสล่าและช่างก่อสร้างทุกคน”  
ถ้าเจ้าของบ้านเข้าร่วมโครงการจะท าให้ช่างก่อสร้างไม่รู้สึกว่าเจ้าของบ้านประหยัดเกินไป จึงไม่ให้เหล้า
ตามธรรมเนียม ถ้ากรณีที่ท าประชามติในเขตเทศบาลส าเร็จแล้ว สามารถไปขยายผลในต าบลอื่นๆได้ด้วย 

2. ที่ประชุมเสนอว่า ควรให้ทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้พิจารณาจัดท าโครงการเชิญผู้ที่
เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการดื่มแล้วขับ เช่น ผู้ที่เคยเกิดอุบัติเหตุจากดื่มแล้วขับมาแล้ว หรื อ เป็นผู้ที่ดื่มสุราเป็น
ประจ า หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ชุมชนรับทราบ ได้ด าเนินการมาท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือไม่ให้ดื่มแล้วขับ 
โดยกรณีที่กลุ่มเสี่ยงดื่มสุรา ผู้นั้นคิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร เช่น ขอให้ภรรยาและลูกช่วยขับรถมารับ  โดย
น่าจะเริ่มในหมู่บ้านที่มีผู้ที่ดื่มแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา 

3. ส าหรับกรณีที่มีการจัดงานรื่นเริง เช่น ผ้าป่า ร าวงในหมู่บ้าน และมีการจัดให้มีการดื่มสุราใน
ชุมชน หมู่บ้าน ขอให้ก าชับให้ผู้จัดงานว่าไม่ให้มีการขายสุราให้เยาวชน และ ไม่ให้ผู้เข้าร่วมงานขับขึ่
ยานพาหนะ กรณีที่มีการขายสุราให้เยาวชน หรือน าสุราให้เยาวชนดื่ม และเยาวชนเกิดอุบัติเหตุ จะขอให้ผู้
จัดงานและชุมชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ และที่ประชุมได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณา
อนุญาตให้จัดงาน ถ้ากรณีที่มีการดื่มสุรา หรือขายสุรา ขอให้พิจารณาด้วยความรอบคอบและเหมาะสม 

4 .สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองน่าน ยินดีให้ความร่วมมือในการสั่งตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 
โดยทาง   ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองน่านได้แจ้งก าชับให้ร้อยเวรด าเนินการแล้ว 
 
7. ประโยชน์ต่อชุมชน: ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันพฤติกรรมดื่มแล้วขับของประชาชนในพื้นท่ี
ตนเอง 
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8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ภาพกิจกรรม 

 
 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการนา่นปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจกฎจราจร 
 
2. หน่วยงาน/องค์กร/ประชาชน ที่ด าเนินการ: โรงพยาบาลน่าน  
 
3. องค์กร/หน่วยงานพันธมิตร: สถานีต ารวจภูธรเมืองน่าน สอจร.น่าน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย 
 
4. รายละเอียดโครงการ 
4.1 วัตถุประสงค์ :  

1) เพื่อสนับสนุนตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์  ให้ต่อเนื่อง
ตามนโยบายรัฐบาล 

2) เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ขับขี่และผู้โดยสารจากการใช้รถจักรยานยนต์ 
3) เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการสวมหมวกนิรภัยในผู้ขับข่ีและผู้โดยสาร อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4) เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญของการใช้หมวกนิรภัยและเกิดพฤติกรรมการสวม

หมวกนิรภัยในประชาชน 
4.2 สถานะของโครงการ:  ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

4.2.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ: มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 
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4.2.2 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ :  หน่วยงานราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ ในอ าเภอ
เมืองน่าน 
4.2.3 ความไม่ปลอดภัยหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น : พฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัยขณะใช้
รถจักรยานยนต์  
4.2.4 เป้าหมายการพัฒนา/ที่คาดหวัง : จ านวนผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตของผู้ขับขี่และผู้โดยสารจาก
การใช้รถจักรยานยนต์ลดลง 

 
5. พื้นที่ด าเนินโครงการ อ าเภอเมืองน่าน 
 
6. ผลการด าเนินการ 

1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท าบันทึกข้อตกลง (MOU) การใช้มาตรการองค์กร   
2) องค์กรที่ท าบันทึกข้อตกลงประกาศใช้มาตรการองค์กรสวมหมวกกันน็อก 100 % 
3) ประเมินผลงานตนเองตามแบบประเมินมาตรการองค์กรสวมหมวกกันน็อก 100 %  
4) ติดตามเยี่ยมเสริมพลังจากทีมแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอ

จร.) น่าน  
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ผลส ารวจข้อมูลการสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย ของบุคลากรในองค์กร 
ก่อนและหลังการด าเนินมาตรการองค์กร  

 
หน่วยงาน จ านวน

บุคลากรใน
องค์กร 

ก่อนด าเนินการมาตรการองค์กร หลังด าเนินการมาตรการองค์กร 
สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย 

สวม ไม่สวม รวม คาด ไม่คาด รวม สวม ไม่
สวม 

รวม คาด ไม่คาด รวม 

สตรีศรีน่าน 222 68 20 88 103 31 134 86 2 88 134 0 134 
หจก.คูกวงหลี 10 10 0 10 4 0 4 10 0 10 4 0 4 
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด 250 152 4 156 94 0 94 156 0 156 94 0 94 
รร.บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 135 20 30 50 35 50 85 48 2 50 85 0 85 
ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองน่าน 27 5 3 8 19 0 19 8 0 8 19 0 19 
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 382 328 0 382 54 0 54 328 0 328 54 0 54 
รร.สามัคคีวิทยาคาร 51 20 4 24 27 0 27 24 0 24 27 0 27 
รร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 435 404 31 435 88 0 88 413 22 435 88 0 88 
รร.จุมปีวนิดาภรณ์ 41 13 ๐ 13 28 0 28 13 0 13 28 0 28 
อบต.สะเนียน 57 12 ๐ 12 45 0 45 12 0 12 45 0 45 
หจก.บิ๊กซี น่าน 121 63 0 63 29 4 33 63 0 63 29 4 33 
อบต.ไชยสถาน 39 33 6 39 39 0 39 39 0 39 39 0 39 
รร.ดรุณวิทยา 28 20 8 28 20 0 20 28 0 28 20 0 20 

 
** หลังด าเนินการ มีการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นทุกองค์กร 
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7. เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ภาพกิจกรรม 
 

  

 
ทีม สอจร. น่าน 

 
ภาพถ่ายผู้ร่วมเวที 
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ติดตามการด าเนินงานมาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัย 100% ในหน่วยงานต่างๆ 

 
รับโล่องค์กรสวมหมวกนิรภัย 100 % จาก สอจร. 12 องค์กร 
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1. ชื่อโครงการ : การติดตามสอบสวนข้อมูลเด็กต่ ากว่า 20 ปี เกิดอุบัติเหตุจากดื่มแล้วขับ 
 
2. หน่วยงาน/องค์กร/ประชาชน ที่ด าเนินการ: โรงพยาบาลน่าน  
 
3. องค์กร/หน่วยงานพันธมิตร: สถานีต ารวจภูธรในจังหวดัน่าน 
 
4. รายละเอียดโครงการ 
4.1 วัตถุประสงค์ :  

1) เพื่อติดตามสอบสวนข้อมูลเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี ที่เกิดอุบัติเหตุจากดื่มแล้วขับ 
2) เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ขับขี่ที่เปน็เยาวชน 
3) เพ่ือสร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหาดื่มแล้วขับในกลุ่มเยาวชน 
4) เพื่อด าเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 

๒๕๔๖   
4.2 สถานะของโครงการ:  ด าเนินการต่อเนื่อง  

4.2.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ: ทั้งปี 
4.2.2 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ :  เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี ที่เกิดอุบัติเหตุจราจรจากการดื่มแล้วขับที่
เข้ารับการรักษาตัวประเภทผู้ป่วยใน โรงพยาบาลน่าน 
4.2.3 ความไม่ปลอดภัยหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น : พฤติกรรมดื่มแล้วขับในเยาวชน  
4.2.4 เป้าหมายการพัฒนา/ที่คาดหวัง : ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในกลุ่ม
เยาวชน 

 
5. พื้นที่ด าเนินโครงการ จังหวัดน่าน 
 
6. ผลการด าเนินการ 
 ตามที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดน่าน ได้มีการติดตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และโรงพยาบาลน่านได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
โดยให้รายงานกรณีที่มีผู้ป่วยอายุต่ ากว่า ๒0 ปีได้รับบาดเจ็บเพราะเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เข้า
รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙ ห้ามมิ
ให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  และ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖  
ตามมาตรา ๒๖  คือ จ าหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  ซึ่ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ นั้น โรงพยาบาลน่าน ได้มีการ
ส่งข้อมูลการสอบสวนเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี ที่เกิดอุบัติเหตุจราจรดื่มแล้วขับที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลน่าน 
ให้สถานีต ารวจภูธรในพื้นที่ เพ่ือหาผู้กระท าผิดตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ พรบ.คุ้มครองเด็ก 
นอกจากนั้นยังได้ท าหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษา /  อ าเภอ / ผู้ใหญ่บ้าน / โรงพยาบาลชุมชน เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล และร่วมกันให้การดูแลเด็กต่อไป 
 จากการด าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบัน ได้มีการส่งข้อมูลการสอบสวนให้ต ารวจในพื้นที่จ านวน 
87 ราย  
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7. เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ภาพกิจกรรม 
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ส่วนที่ 2 
ผู้บันทึก/ผู้ประสานงาน : นางปภิญญา  ปิติรัตน์ 
หน่วยงานเทศบาลเมืองน่าน 
เบอร์ติดต่อ 089-4347977 e-mail :  
Papinyapi@hotmail.com 
วันที่  23 กรกฎาคม 2563 

 
1. ชื่อโครงการ  เทศบาลเมืองน่านเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจ าปี 2563 
 
2. หน่วยงาน/องค์กร/ประชาชน ที่ด าเนินการ :  เทศบาลเมืองน่าน 
 
3. องค์กร/หน่วยงานพันธมิตร : 
 
4. รายละเอียดโครงการ 
          การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในพ้ืนที่ในเขตเทศบาล
เมืองน่าน 28 ชุมชน 3 หมู่บ้าน  อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองน่าน   
   4.1 วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID – ในพ้ืนที่
จังหวัดน่าน 
           ตัวชี้วัด 
           ด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวัง  ป้องกัน  คัดกรอง  ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  อย่างน้อย  15  กิจกรรม 
  4.2 สถานะของโครงการ :   ก าลังด าเนินงาน     เสร็จสิ้นแล้ว 

4.2.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ปี  6  เดือน  
   4.2.2 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  เด็กและเยาวชน   ผู้ใหญ่     สตรี    ผู้สูงอายุ 

       แรงงาน  แรงงานต่างด้าว      ประชาชนแฝง 
        กลุ่มคนเปราะบาง 

 อ่ืน ๆ (ระบุ).......ทุกกลุ่มในเขตเทศบาลเมืองน่าน 
  4.2.3 ความไม่ปลอดภัยหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  -แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
  4.2.4 เป้าหมายการพัฒนา/คาดหวัง -พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองน่านปลอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 
5. พื้นที่ด าเนินโครงการ  ทุกชุมชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองน่าน 
  
6. ผลการด าเนินการ 
   6.1 ประเมินสถานการณ์รวมกับหน่วยงานต่างๆ 
   6.2 จัดท าโครงการเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน 
   6.3 จัดหาวัสดอุปกรณ์ที่จ าเป็น  เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    
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   6.4 จัดบริการสาธารณสุข  ตรวจคัดกรองโดยการซักประวัติ  วัดไข้  แก่ประชาชน ให้สุขศึกษาแก่กลุ่มเสี่ยง 
สร้างมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรค         
   6.5 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผู้บริหารท้องถิ่น และจังหวัดรับทราบ 
    
สาระส าคัญของโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน 
            อธิบายความส าเร็จของโครงการ 
    2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
            อธิบายความส าเร็จของโครงการ – มีวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ลดการแพร่ระบาดและติดเชื้อของโรคไวรัสโคโรนา 
    3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
            อธิบายความส าเร็จของโครงการ  - เรียนรู้การคัดกรองเบื้องต้นของอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา, 
เรียนรู้การผสมแอลกอฮอล์ เพ่ือใช้ในครัวเรือน        
    4) เกิดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนท้องถิ่นท่ีประเมินได้ 
            อธิบายความส าเร็จของโครงการ 
 
7. ประโยชน์ต่อชุมชน 

7.1. เทศบาลเมืองน่านมีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ 
7.2. ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดต่อ 

 
8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    8.1 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรอง อาทิ  
         1. เครื่องตรวจวัดไข้ มอบให้กับชุมชนทั้ง 31 ชุมชน เพื่อใช้คัดกรองในพ้ืนที่ชุมชน ตลาด สถานีขนส่ง 

  
    
     2. จัดหาแอลกอฮอล์ โดยการน าสุราสามทับแปลงสภาพ 95 % มาด าเนินการผสมเพ่ือให้ได้แอลกอฮอล์ 
75% เป็นสูตรที่ทางเทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับ โรงพยาบาลน่าน ด าเนินการผสมข้ึน เพ่ือน าไปใช้ในชุมชน และ
สถานีขนส่ง ตลาด วัด โรงเรียน พื้นที่สาธารณะ 
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สูตรแอลกอฮอล์ที่ทางเทศบาลเมืองน่านร่วมกับโรงพยาบาลน่าน  

ด าเนินการผสมข้ึนและได้น าเผยแพร่ให้กับท้องถิ่นที่สนใจน าไปผสมใช้ในพ้ืนที่ 
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8.2 การคัดกรองตรวจวัดไข้เบื้องต้นของ จนท.ร่วมกับ อสม. ในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองน่าน อาทิ 
 

 

ตลาดในเขตเทศบาลเมืองน่าน 5 แห่ง 
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การตรวจคัดกรองในกิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองน่าน 

 

 

 

 
จัดท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
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1. ชื่อโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา  (COVID-19) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
2. หน่วยงาน/องค์กร/ประชาชนที่ด าเนินการ :  เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับ อสม.เขตเทศบาลเมืองน่าน 
 
3. องค์กร/หน่วยงานพันธมิตร : 
 
4. รายละเอียดโครงการ 
    จัดหาวัสดุอุปกรณ์การจัดท าหน้ากากอนามัย เพื่อให้ประชาชนไว้ใช้ในครัวเรือน 
    4.1 วัตถุประสงค์ 
4.1.1 เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ประชาชน 
4.1.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง 

4.1.3. เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของราชการให้แก่ประชาชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

4.1.4. เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
4.1.5 เพ่ือสร้างทีม ครู ก เผยแพร่การจัดท าหน้ากากอนามัยในพ้ืนที่ 
4.1.6 เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การระบาดของโรค ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ต่างๆ 
          ตัวชี้วัด 
          1. หน้ากากอนามัยสามารถจัดท าจ่ายแจกให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  ร้อยละ 80 ของครัวเรือนในเขต
เทศบาลเมืองน่าน  ประเมินจากบัญชีแสดงจ านวนหน้ากอนามัยที่ผลิตได้   
     
 4.2 สถานะของโครงการ :   ก าลังด าเนินงาน     เสร็จสิ้นแล้ว 
        4.2.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ปี  1   เดือน  
    4.2.2 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  เด็กและเยาวชน   ผู้ใหญ่     สตรี    ผู้สูงอายุ 
        แรงงาน   แรงงานต่างด้าว      ประชาชนแฝง 
        กลุ่มคนเปราะบาง 

 อ่ืน ๆ (ระบุ).............................. 
          4.2.3 ความไม่ปลอดภัยหรือความเสี่ยงที่เกิดข้ึน  การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่รุนแรง 
  4.2.4 เป้าหมายการพัฒนา/คาดหวัง  
                  1. ประชาชนตระหนักและมีหน้ากากอนามัยไว้ใช้ในครัวเรือน 
                  2. เทศบาลเมืองน่านมีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ 
 
5. พื้นที่ด าเนินโครงการ   ทุกชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองน่าน  

 
6. ผลการด าเนินการ 
   สาระส าคัญของโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน 
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            อธิบายความส าเร็จของโครงการ 
    2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

  อธิบายความส าเร็จของโครงการ  สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกัน                                      
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
            อธิบายความส าเร็จของโครงการ สร้างทีม ครู ก เผยแพร่การจัดท าหน้ากากอนามัยในพ้ืนที่ 
    4) เกิดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนท้องถิ่นท่ีประเมินได้ 
            อธิบายความส าเร็จของโครงการ 
 
7. ประโยชน์ต่อชุมชน 
 7.1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีหน้ากากอนามัยไว้ใช้ในครัวเรือน ป้องกันการระบาดของโรคติดต่อทางเดิน
หายใจโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 7.2 ประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านมีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์การระบาดของโรค
ไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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1. ชื่อโครงการ  เมืองน่านอาหารสะอาด ปลอดภัย ประจ าปี 2562 
 
2. หน่วยงาน/องค์กร/ประชาชนที่ด าเนินการ: ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองน่าน 
 
3. องค์กร/หน่วยงานพันธมิตร : - ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเขตเทศบาลเมืองน่าน 
 
4. รายละเอียดโครงการ 
   4.1 วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหารให้มีความรู้ความ
เข้าใจด้านสุขาภิบาลอาหารที่ถูกต้อง 

2. เพ่ือเฝ้าระวังให้อาหารสะอาดปลอดจากสารปนเปื้อน 
   4.2 สถานะของโครงการ :   ก าลังด าเนินงาน     เสร็จสิ้นแล้ว 

4.2.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ก.ค. - ก.ย. ประจ าปีงบประมาณ 2562        
4.2.2 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  เด็กและเยาวชน   ผู้ใหญ่     สตรี    ผู้สูงอายุ 

        แรงงาน     แรงงานต่างด้าว      ประชาชนแฝง 
        กลุ่มคนเปราะบาง 

 อ่ืน ๆ (ระบ)ุ.....ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร....... 
4.2.3 ความไม่ปลอดภัยหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  - 
4.2.4 เป้าหมายการพัฒนา/คาดหวัง - ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยและมั่นใจในการบริโภค

อาหาร 
 
5. พื้นที่ด าเนินโครงการ   เขตเทศบาลเมืองน่าน 

 
6. ผลการด าเนินการ 
   สาระส าคัญของโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน 
            - 
    2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
           ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านและนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยและมั่นใจในการบริโภค
อาหาร ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 
    3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
            ผู้ประกอบการมีความเข้าใจหลักสุขาภิบาลอาหาร จ าหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปลอดสาร
ปนเปื้อน 
    4) เกิดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนท้องถิ่นท่ีประเมินได้ 
            ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้บริโภคอาหารสะอาด ปลอดภัย ปลอดสารปนเปื้อน 
 
7. ประโยชน์ต่อชุมชน - เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในชุมชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจได้บริโภคอาหาร
สะอาด ปลอดภัย ปลอดสารปนเปื้อน 
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8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
     

  

 

ตรวจให้ค าแนะน าผู้ประกอบการ 

 
 

1. ชื่อโครงการ  ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจ าปี 2562  กิจกรรม : สิ่งแวดล้อมปลอดโปร่งห่างไกล
โรคติดต่อ 
 
2. หน่วยงาน/องค์กร/ประชาชนที่ด าเนินการ:   เทศบาลเมืองน่าน 
 
3. องค์กร/หน่วยงานพันธมิตร : 
 
4. รายละเอียดโครงการ   การด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ แหล่งเพาะพันธุ์ยุง สัตว์และแมลงที่
เป็นพาหะน าโรคติดต่อ    

4.1 วัตถุประสงค์ 
4.1.1 เพ่ือด าเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ทันเหตุการณ์ 
4.1.2 เพ่ือลดแหล่งแพร่เชื้อโรคติดต่อในชุมชน 

4.2 สถานะของโครงการ :   ก าลังด าเนินงาน     เสร็จสิ้นแล้ว 
4.2.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ปี เดือน  
4.2.2 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  เด็กและเยาวชน   ผู้ใหญ่     สตรี    ผู้สูงอายุ 

        แรงงาน     แรงงานต่างด้าว      ประชาชนแฝง 
        กลุ่มคนเปราะบาง 

 อ่ืน ๆ (ระบุ)  ทุกกลุ่มวัยในชุมชน 
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 4.2.3 ความไม่ปลอดภัยหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
              1. พ้ืนที่ ที่มีน้ าขังในบริเวณบ้านที่พักอาศัย 
    2. แหล่งเสื่อมโทรม พื้นที่รกร้างในชุมชม  
    3. ด าเนินการก าจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน  

4.2.4 เป้าหมายการพัฒนา/คาดหวัง  ทุกครัวเรือนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองน่าน 
 
5. พื้นที่ด าเนินโครงการ 
 1.  ด าเนินการพ่นสารเคมีก าจัดยุงตัวแก่บริเวณบ้านผู้ป่วย  รัศมี 100 เมตร ภายใน 24  ชั่วโมง 
หลังจากได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลน่าน  ร้อยละ  80  ประเมินจากบันทึกการปฏิบัติงาน:  ผลการปฏิบัติงาน  
มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกยืนยัน จ านวน 2 ราย ชุมชนภูมินทร์ท่าลี่ ด าเนินการพ่นสารเคมีใน  24  ชั่วโมง  ตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้และมีรายงานผู้ป่วยสงสัย พ่นสารเคมีป้องกัน จ านวน  20  ครั้ง ใน 24ชั่วโมงเช่นกัน 
 2.  ส่งเสริมให้ครัวเรือนด าเนินการก าจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนอย่างถูกวิธี ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนในชุมชน (ข้อมูลจากการส ารวจชุมชน) อย่างน้อย 3  ชุมชน   
        2.1 ชุมชนพวงพยอม ส ารวจ  28  ครัวเรือน มีผู้ที่ใส่ถุงทิ้งลงทั้งขยะเทศบาล 8 ครัวเรือน  
ด าเนินการอบรม ส่งเสริมให้ใช้ถังกรีนโคนเพ่ิม จ านวน 3  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ37.5 
       2.2 ชุมชนหัวข่วง จากการส ารวจ 18 ครัวเรือน มีผู้ที่ใส่ถุงทิ้งลงทั้งขยะเทศบาล 10  ครัวเรือน  
ด าเนินการอบรม  ส่งเสริมให้ใช้ถังกรีนโคนเพ่ิม  จ านวน  10  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 
       2.3 ชุมชนอรัญญาวาส จากการส ารวจ 36 ครัวเรือน มีผู้ที่ใส่ถุงทิ้งลงทั้งขยะเทศบาล 10  
ครัวเรือน  ไม่ได้อบรมด าเนินการอบรม ส่งเสริมให้ใช้ถังกรีนโคนได้ จ านวน 4  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ  40 
                2.4 ชุมชนดอนแก้ว  ส ารวจ  66  ครัวเรือน มีผู้ที่ใส่ถุงท้ิงลงทั้งขยะเทศบาล 20  ครัวเรือน  
ด าเนินการอบรม  ส่งเสริมให้ใช้ถังกรีนโคนเพ่ิม จ านวน  7  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 35 

 
6. ผลการด าเนินการ 
   สาระส าคัญของโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน 
            อธิบายความส าเร็จของโครงการ 
    2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
            จากการด าเนินงาน  อบรมให้ความรู้ชุมชนในการคัดแยกขยะอินทรีย์ และใช้ถังกรีนโคน  จ านวน  
13  ชุมชน  และมีการส ารวจข้อมูลก่อนด าเนินการ  4  ชุมชน  สามารถส่งเสริมให้ครัวเรือนด าเนินการก าจัด
ขยะอินทรีย์ในครัวเรือนอย่างถูกวิธี  เกินร้อยละ  80  จ านวน   
            1  ชุมชน  น้อยกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  เป็นโครงการที่ดีควรด าเนินการต่อเนื่อง 
    3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
            อธิบายความส าเร็จของโครงการ มีการสลับชุมชนส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย เทศบาลเมือง
น่าน  วันที่ 23 มิถุนายน 2562 อสม. มีการตื่นตัวมาก ต้องส ารวจในชุมชนตนเองก่อนที่จะมี อสม.  ชุมชนอ่ืน
มาตรวจ  เป็นการส ารวจซ้ า 2  ครั้ง  ซึ่งเป็นการดี  ที่จะท าให้การป้องกันควบคุมโรคติดต่อเป็นไปอย่าง
ครอบคลุมควรมีกิจกรรมนี้ต่อไป 
    4) เกิดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนท้องถิ่นท่ีประเมินได้ 
            อธิบายความส าเร็จของโครงการ 
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7. ประโยชน์ต่อชุมชน 
 7.1 ชุมชนมีการพัฒนาและท าความสะอาดบ้านเรือนและชุมชน ไม่ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ซึ่งเป็น
พาหะน า โรคไข้เลือดออก 
 7.2 ชุมชนมีการคัดแยกขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ท าให้ลดปริมาณขยะที่ทางเทศบาลเมืองน่านจะน าไป
ก าจัด 
 
8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง     

  

  
 
    
1. ชื่อโครงการ  การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ) 
ประจ าปี 2562 
 
2. หน่วยงาน/องค์กร/ประชาชนที่ด าเนินการ : - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับ
ผู้ประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ   
 
3. องค์กร/หน่วยงานพันธมิตร : 
 
4. รายละเอียดโครงการ 
   4.1 วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการตู้น้ าหยอดเหรียญเกี่ยวกับการดูแลและบ ารุงรักษาตู้น้ าหยอด
เหรียญ 
   4.2 สถานะของโครงการ :   ก าลังด าเนินงาน     เสร็จสิ้นแล้ว 
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       4.2.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ปี 10   เดือน  
   4.2.2 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  เด็กและเยาวชน   ผู้ใหญ่     สตรี    ผู้สูงอายุ 
        แรงงาน     แรงงานต่างด้าว      ประชาชนแฝง 
        กลุ่มคนเปราะบาง 

 อ่ืน ๆ (ระบุ) ผู้ประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ 
   
       4.2.3 ความไม่ปลอดภัยหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น -ตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ 
       4.2.4 เป้าหมายการพัฒนา/คาดหวัง -ผู้ประกอบการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ  จ านวน 80 ราย, - ตู้น้ า
หยอดเหรียญ ร้อยละ80 มีความปลอดภัยต่อประชาชน 
 
5. พื้นที่ด าเนินโครงการ เขตเทศบาลเมืองน่าน 
    
6. ผลการด าเนินการ 

1. ส ารวจข้อมูลสถานประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ 
2. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสุขลักษณะของตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ 
3. ควบคุมการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ ให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง 

การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
ได้แก่ การออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการ การท าหนังสือแจ้งเตือนสถานประกอบการเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขสถานประกอบการ และการออกค าสั่งทางปกครอง ตลอดจนใช้มาตรการทางกฎหมายกับ
สถานประกอบการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม   เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง การควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง  

4. สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ 
       สาระส าคัญของโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
        1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน 
                อธิบายความส าเร็จของโครงการ 
        2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
                อธิบายความส าเร็จของโครงการ   ผลการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย พบว่า พบโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียร้อยละ 40.58 ตรวจไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียร้อยละ 59.42 
 
        3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
                อธิบายความส าเร็จของโครงการ 
        4) เกิดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนท้องถิ่นที่ประเมินได้ 
                อธิบายความส าเร็จของโครงการ 
 
7. ประโยชน์ต่อชุมชน 

7.1 ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคน้ าดื่มจากตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ 
7.2 ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารและน้ า 
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8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  

 

เก็บตัวอย่างน้ าในตู้น้ าหยอดเหรียญเพ่ือตรวจหาสิ่ง
ปนเปื้อน 

 
 
1. ชื่อโครงการ   รณรงค์งดการใช้น้ ามันทอดซ้ า ห่างไกลโรคมะเร็ง ประจ าปี 2562 
 
2. หน่วยงาน/องค์กร/ประชาชนที่ด าเนินการ: - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน  
 
3. องค์กร/หน่วยงานพันธมิตร: 
 
4. รายละเอียดโครงการ 

    การรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการน้ ามันทอดซ้ าแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
น่าน และผู้ประกอบการที่ใช้น้ ามันทอดอาหาร ตลอดจนตรวจสอบสารโพล่าร์ในน้ ามันทอดซ้ า และการจัดการ
น้ ามันที่เสื่อมสภาพ  อันจะน ามาซึ่งการสร้างความปลอดภัยทางอาหารแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน 
 

4.1 วัตถุประสงค์ 
4.1.1 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง น้ ามันทอดซ้ าแก่ผู้ประกอบการที่ใช้น้ ามันทอดอาหาร 
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        จ าหน่ายและประชาชน เขตเทศบาลเมืองน่าน  
 4.1.2 เพ่ือตรวจสอบสารโพล่าร์ในน้ ามันทอดซ้ าในกลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้น้ ามันทอดอาหารจ าหน่าย 
ในเขตเทศบาลเมืองน่าน  
   4.2 สถานะของโครงการ :   ก าลังด าเนินงาน     เสร็จสิ้นแล้ว 
  4.2.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ปี 6   เดือน  
   4.2.2 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  เด็กและเยาวชน   ผู้ใหญ่     สตรี    ผู้สูงอายุ 
        แรงงาน      แรงงานต่างด้าว      ประชาชนแฝง 
        กลุ่มคนเปราะบาง 

 อ่ืน ๆ (ระบุ) ผู้ประกอบการที่ใช้น้ ามันทอดอาหาร ในเขต 
         เทศบาลเมืองน่าน 

  4.2.3 ความไม่ปลอดภัยหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  - ผู้ประกอบการ ที่ใช้น้ ามันทอดอาหารซ้ าหลายครั้ง 
ซึ่งก่อให้เกิดสารโพลาร์เป็นกลุ่มสารก่อมะเร็งที่เกิดขึ้นในน้ ามันทอดซ้ า และเมื่อสะสมในร่างกายจะส่งผล
กระทบต่อการท างานของเซลล์ และท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์     
  4.2.4 เป้าหมายการพัฒนา/คาดหวัง - สถานประกอบการ ที่ใช้น้ ามันทอดอาหารจ าหน่าย ในเขต
เทศบาลเมืองน่าน  จ านวน 50 ร้าน 
 
5. พื้นที่ด าเนินโครงการ   - สถานประกอบการร้านค้าในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองน่าน 
 
6. ผลการด าเนินการ 
   6.1 จัดท าประกาศเทศบาลเมืองน่าน เพ่ือแต่งตั้งคณะท างานโครงการ 

6.2 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ เขตเทศบาลเมืองน่านเกี่ยวกับ
อันตรายของการใช้น้ ามันทอดซ้ า เช่น แผ่นพับ และป้ายไวนิล เป็นต้น 

6.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องอันตรายของน้ ามันทอดซ้ า เขตเทศบาลเมืองน่านผ่าน
สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เคเบิลทีวี  หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น Website ของเทศบาลเมืองน่านและแผ่นพับให้
ความรู้ เป็นต้น 

6.4 อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ที่ใช้น้ ามันทอดอาหารจ าหน่าย เขตเทศบาลเมืองน่าน  เกี่ยวกับ
อันตรายของการใช้น้ ามันทอดซ้ า  

6.5 ตรวจสารโพล่าร์ในน้ ามันทอดซ้ า ในกลุ่มผู้ประกอบการ ร้านจ าหน่ายอาหาร และที่จ าหน่ายในตลาดเขต
เทศบาลเมืองน่าน จ านวน 50  ร้าน  

6.6 การสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนน้ ามันทอดอาหารที่เสื่อมคุณภาพไปใช้ในรูปแบบต่างๆที่ไม่ให้ เข้าสู่
กระบวนการผลิตอาหาร โดยการหาแหล่งรับซื้อน้ ามันทอดอาหารที่เสื่อมคุณภาพให้แก่ผู้ประกอบการ   
เป็นต้น  

6.7 ติดตาม ประเมินผล และตรวจสารโพล่าร์ในน้ ามันทอดซ้ า กลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้น้ ามันทอดอาหาร
จ าหน่าย เขตเทศบาลเมืองน่าน  

6.8 มอบป้ายรับรองแก่ผู้ประกอบการที่มีจิตส านึกที่ดีห่วงใยผู้บริโภคโดยไม่ใช้น้ ามันทอดซ้ าและปฏิบัติตาม
ค าแนะน าในการเปลี่ยนน้ ามันของเจ้าหน้าที่  

6.9 สรุปผลการด าเนินงาน 
    สาระส าคัญของโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
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  1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน 
             อธิบายความส าเร็จของโครงการ 
  2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
             อธิบายความส าเร็จของโครงการ    

- สถานประกอบการ / ร้านค้า แผงลอย ร้อยละ 80 ไม่ใช้น้ ามันทอดซ้ าในการทอดอาหาร 
- ร้อยละ 80 ของการเก็บตัวอย่างน้ ามันทอดอาหารของกลุ่มผู้ประกอบการตรวจไม่พบสารโพล่าร์ 

ในน้ ามันทอดซ้ า    
  3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
                อธิบายความส าเร็จของโครงการ 
  4) เกิดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนท้องถิ่นที่ประเมินได้ 
                อธิบายความส าเร็จของโครงการ 
 
7. ประโยชน์ต่อชุมชน 

7.1 มีการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง อันตรายของน้ ามันทอดซ้ าแก่ประชาชน เขตเทศบาลเมืองน่าน 
31 ชุมชน และผู้ประกอบการที่ใช้น้ ามันทอดอาหารจ าหน่าย เขตเทศบาลเมืองน่าน  

7.2 มีการตรวจสอบสารโพล่าร์ในน้ ามันทอดซ้ าในกลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้น้ ามันทอดอาหารจ าหน่าย          
เขตเทศบาลเมืองน่าน  

7.3 ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารที่ใช้น้ ามันทอดอาหาร มีการเปลี่ยนน้ ามันทอดอาหารที่เสื่อม
คุณภาพไปใช้ในรูปแบบต่างๆที่ไม่ให้เข้าสู่กระบวนการผลิตอาหาร 

7.4 เกิดร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารต้นแบบในการงดใช้น้ ามันทอดซ้ าที่เสื่อมสภาพ และมีการ
จัดการน้ ามันที่เสื่อมสภาพ 

7.5 เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ ามันทอดซ้ าในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยการมีส่วนร่วมของหลาย       
ภาคส่วน  
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8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  
เก็บตัวอย่างน้ ามันทอดจากร้านค้า แผงลอย 

  
 
 
1. ชื่อโครงการ  รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองน่านตามโครงการ“สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า”ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี              

  
2. หน่วยงาน/องค์กร/ประชาชน ที่ด าเนินการ: เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับอสม.ในเขตเทศบาลเมืองน่าน 
 
3. องค์กร/หน่วยงานพันธมิตร:  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน 
 
4. รายละเอียดโครงการ 

4.1 วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงในเขตเทศบาลเมืองน่าน 
- เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดจากสัตว์มาสู่คนเลี้ยงหรือประชาชนทั่วไป 

4.2 สถานะของโครงการ :   ก าลังด าเนินงาน     เสร็จสิ้นแล้ว 
4.2.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ปี เดือน  
4.2.2 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  เด็กและเยาวชน   ผู้ใหญ่     สตรี    ผู้สูงอายุ 

        แรงงาน     แรงงานต่างด้าว      ประชาชนแฝง 
        กลุ่มคนเปราะบาง 
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 อ่ืน ๆ (ระบุ).สัตว์เลี้ยงในครัวเรือน 
   

4.2.3 ความไม่ปลอดภัยหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น -โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เป็นปัญหา
ทางด้านสาธารณสุขที่ท าให้คนและสัตว์ป่วยและเสียชีวิตด้วยความทุกข์ทรมานทุกราย โดยในแต่ละปีประเทศ
ไทยจะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 

4.2.4 เป้าหมายการพัฒนา/คาดหวัง  -ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชน  
เช่น  สุนัข และ แมว ในเขตเทศบาลเมืองน่าน  ตามข้อมูลสัตว์เลี้ยงในครัวเรือนประมาณ 1,450 ตัว 
 
5. พื้นที่ด าเนินโครงการ   28 ชุมชน และ 3 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองน่าน 
 
6. ผลการด าเนินการ 
   สาระส าคัญของโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน 
            อธิบายความส าเร็จของโครงการ 
    2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
            อธิบายความส าเร็จของโครงการ  มีความตระหนักถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า 
    3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
            อธิบายความส าเร็จของโครงการ มีการส ารวจและจัดท าข้อมูลสัตว์เลี้ยงในครัวเรือน 
    4) เกิดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนท้องถิ่นท่ีประเมินได้ 
            อธิบายความส าเร็จของโครงการ 
 
7. ประโยชน์ต่อชุมชน 
    7.1. สุนัขและแมว ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทั่วถึง 
    7.2  เทศบาลเมืองน่าน ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
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8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

  
ฉีดวัคซีนให้สุนัข ร่วมกับ อสม.ในแต่ละชุมชน 

  
       
 
 


