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ชุมชนปลอดภัยเทศบาลต าบลกลางเวียง A Safe Community : Klang Wiang Municipality 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานชุมชนปลอดภัย 
มกราคม 2562 ถึง มิถุนายน 2563 

 
ผู้บันทึก/ผู้ประสานงาน: นายจักรพันธ์ กันค า 
บ้านดอนไชย หมู่ 7 ต าบลกลางเวียง 
เบอร์ติดต่อ 061-7966694  
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 

 
1.ชื่อโครงการ กิจกรรมสร้างความปลอดภัยในชุมชนด้านภัยธรรมชาติ  (กิจกรรมการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ
ภัยพิบัติชุมชนบ้านดอนไชย หมู่ที่ 7) 
 
2.หน่วยงาน/องค์กร/ประชาชน ที่ด าเนินการ : คณะกรรมการภัยพิบัติบ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ต าบลกลางเวียง 
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
 
3.องค์กร/หน่วยงานพันธมิตร :  เทศบาลต าบลกลางเวียง, สถาบันชุมชนท้องถิ ่นพัฒนา  , ศูนย์ภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน 
 
4.รายละเอียดโครงการ 

4.1 วัตถุประสงค์ : 
1. เพ่ือจัดตั้ง กลุ่มประชาชน จิตอาสา ป้องกันภัยพิบัติ ของชุมชน บ้านดอนไชย 
2. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม ของสมาชิกกลุ่มป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในการวางแผนให้

ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ทันกับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 
3. เพ่ือจัดตั้งกองทุน ให้ความช่วยเหลือต่อผู้ประสบภัย ทุกด้านตามความเหมาะสมของกฎ กติกา

ประชาคมของชุมชน  
4. เพื่อสร้างความสมัครสมาน สามัคคี เสริมสร้างความเข้มแข็ง ในด้านการป้องกันและบรรเทา สา

ธารณภัยให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
 4.2 สถานะของโครงการ:  ก าลังด าเนินงาน   เสร็จสิ้นแล้ว 

4 . 2 . 1  ร ะยะ เ ว ล าด  า เ น ิ น
โครงการ: 

เริ ่มด าเนินการ 1 เมษายน 
2562 เป็นต้นไป 

ปี  เดือน 
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4.2.2 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : เด็กและเยาวชนผู้ใหญ่ สตรี  ผู้สูงอายุผู้ป่วย 
  แรงงานแรงงานต่างด้าว ประชาชนแฝง 

 กลุ่มคนเปราะบาง 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) ประชาชนผู้ได้ประสบภัยพิบัติน ้าท่วม 

4.2.3 ความไม่ปลอดภัยหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น : 
ผู้ประสบภัยน ้าท่วมและกลุ่มเปราะบางเกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจหลังน ้าท่วมเนื ่องจากผลผลิตทาง
การเกษตรได้รับความเสียหาย เกิดความวิตกกังวลท าให้เกิดภาวะซึมเศร้า 
4.2.4 เป้าหมายการพัฒนา/ที่คาดหวัง : 

 1. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านกองทุนป้องกันภัยพิบัติ ในลักษณะการสงเคราะห์ต่อผู้ประสบภัย 
เช่น   - เงินยืมช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อน จากการประสบภัย  - เงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ที่ประสบภัยพิบัติ ที่
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้          - เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการประกอบอาชีพของผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ   
- เงินทุนใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ในการกู้สถานการณ์จากภัยพิบัติ 

2. ผลการด าเนินงาน สามารถเป็นต้นแบบให้แก่หมู่บ้านและองค์กรอ่ืนๆได้ 
 

5. พื้นที่ด าเนินโครงการ ชุมชนบ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
 
6. ผลการด าเนินการ 

สาระส าคัญของโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน  
อธิบายความส าเร็จของโครงการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนประกอบไปด้วย ผู้น า ประชาชน 

และหน่วยงานที่ปรึกษา 
2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

อธิบายความส าเร็จของโครงการ กรณีเป็นสมาชิกจะได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกันทุกคน โดยกรรมการ
จะด าเนินงานบนกฎ ระเบียบที่ตกลงกันตั้งแต่เริ่มต้น 

  3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  

อธิบายความส าเร็จของโครงการ มีการแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับชุมชน และจากชุมชน
ที่มีการขับเคลื่อนเรื่องภัยพิบัติด้วยกันเอง 

4) เกิดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนท้องถิ่นทีป่ระเมินได้  
อธิบายความส าเร็จของโครงการ - 
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7. ประโยชน์ต่อชุมชน : 
1. สมาชิกสามารถกู้ยืมเงินในกรณีฟื้นฟูหลังจากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการ โดยไม่มีดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน หรือจนกว่าจะได้รับเงินชดเชยจากภาครัฐ และกรณีประสงค์
จะกู้ยืมต่อ จะต้องมีการท าสัญญากู้ยืมจากคณะกรรมการกองทุน โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท  ต่อเดือน    

2. กรณีสมาชิกกองทุนได้รับบาดเจ็บหรือได้รับผลเสียหายจากที่อยู่อาศัยจะมีการให้ขวัญก าลังใจ โดย
การมอบเงินสวัสดิการให้สมาชิกรายละไม่เกิน 500 บาท กรณีนอนโรงพยาบาล 
 
8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

  
  

 
วันที่ 6-9 มีนาคม 2562 สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาโดยคุณคณุสสัน ศุภวัตรวรคุณ ประสานมายังเทศบาล
ต าบลกลางเวียง ขอเข้าพื ้นที่และเชิญร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการบริหารจัดการความเสี ่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติ โดยมีชุมชนเป็นฐานกรณีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเวียงสา และนอกจากนี้
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณ ผู ้อ านวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
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ภาคเหนือได้เข้าร่วมให้ค าแนะน าในการด าเนินการบริหารจัดการกองทุน หลังจากนั้นจึงเกิดการก่อตั้ง
กองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติชุมชนบ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ขึ้น โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุน
ดังกล่าว 

  
  

  
กิจกรรมติดตั้งป้ายเตือนภัยพื้นที่เสี่ยง 
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ผู้บันทึก/ผู้ประสานงาน : ชื่อนางสาวจันทนา  สารแสง 
โรงเรียนผู้สูงอายุบานชื่นวิทยาลัย สังกัดเทศบาลต าบล
กลางเวียง 
เบอร์ติดต่อ 081-0240201 e-mail: 
tanggao0523@hotmail.com 
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 

 
1. ชื่อโครงการ   กิจกรรมสร้างความปลอดภัยในชุมชนด้านภัยภัยความรุนแรงในสังคมและครอบครัว 
(โรงเรียนผู้สูงอายุบานชื่นวิทยาลัย) 

  
2. หน่วยงาน/องค์กร/ประชาชน ที่ด าเนินการ:  ชมรมผู้สูงอายุต าบลกลางเวียง, ผู้น าทางด้านศาสนา, ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลต าบลกลางเวียง และเทศบาลต าบลกลางเวียง 
 
3. องค์กร/หน่วยงานพันธมิตร: โรงพยาบาลเวียงสา , ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอเวียงสา (กศน.), สถานีต ารวจภูธรเวียงสา 
 
4. รายละเอียดโครงการ 

4.1 วัตถุประสงค์ :   
1. เพื่อให้เกิดเวทีด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ดึงองค์ความรู้จากกลุ่มผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่ชุมชนและคน

ในชุมชน ลดภาวะซึมเศร้า อัตราการท าร้าย และฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้สูงอายุ  
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความพร้อม ช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ขาดความมั่นใจ ไม่

เข้าสังคม ด าเนินการโดยทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่เพื่อกระตุ้น สร้างความมีคุณค่าในตนเอง และ
พร้อมแสดงศักยภาพ 

3. เพ่ือให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง ป่วย เป็นโรคเรื้อรัง มุ่งเน้นการดูแลที่บ้าน พัฒนาศักยภาพผู้ดูแล ลด
ภาวะแทรกซ้อน ลด การบาดเจ็บ และจากไปอย่างสงบ 

 
4.2 สถานะของโครงการ:  ก าลังด าเนินงาน   เสร็จสิ้นแล้ว 

4 . 2 . 1  ร ะยะ เ ว ล าด  า เ น ิ น
โครงการ: 

 ปี  เดือน 

4.2.2 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : เด็กและเยาวชนผู้ใหญ่ สตรี  ผู้สูงอายุผู้ป่วย 
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  แรงงานแรงงานต่างด้าว ประชาชนแฝง 
 กลุ่มคนเปราะบาง 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและผู้พิการ 

4.2.3 ความไม่ปลอดภัยหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น : 
พ้ืนที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่านมีประชากรผู้สูงอายุ

จ านวน 1,817 คน จากประชากรทั้งหมด 8,721 คน คิดเป็นร้อยละ 20.84 ถือเป็นชุมชนผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะความพิการ 323 คนโดยเฉพาะด้านการเคลื่อนไหว/ด้านการมองเห็น/ด้านการได้ยิน 
รวมถึงด้านการสื่อสาร มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าผู้สูงอายุปกติ แต่ในกลุ่มผู้สูงอายุทั่วไปเนื่องจากเกิด
ภาวะเสื่อมของร่างกายตามสภาพ มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายโดยเฉพาะด้านจราจร การขับขี่ยานพาหนะ 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสนหรืออาการหลงๆลืม มีโอกาสเกิดความไม่ปลอดภัยในอุบัติเหตุจากอาการหลงลืม เช่น
ไฟไหม้บ้าน การถูกลักพาตัวการถูกหลอกลวงได้ง่ายส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุตั้งแต่ การพลัดตกหก
ล้ม/มีดบาด/ไม้ทิ่มต า/จนถึงอุบัติเหตุจราจร อีกทั้งผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยที่อยู่คนเดียวหรืออยู่กัน 2 คน สามี - 
ภรรยา ลูกหลานท างานอยู่ต่างอ าเภอ/ต่างจังหวัดเกิดภาวะเหงาเศร้าเครียดโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว 
บางรายอาจมีโอกาสเกิดอันตรายหรือไม่ปลอดภัยจากการใช้ยาไม่ถูกต้อง 

4.2.4 เป้าหมายการพัฒนา/ที่คาดหวัง :  
    เชิงปริมาณ :  มีจ านวนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 
    เชิงคุณภาพ 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเข้าร่วมทางสังคม ท าให้ผู้สูงอายุคลายเหงา เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เป็นการใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ 

2. ผู้สูงอายุได้รับการเสริมสร้างภาวะทางร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
3. ผู้สูงอายุเกิดความตระหนักต่อคุณค่าและศักยภาพของตนเอง 
4. ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาให้สืบทอดต่อไปในชุมชน 
5. ผู้สูงอายุได้ฝึกฝนเรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ 

ช่วยเหลือตนเองต่อไป 
6. ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
5. พื้นที่ด าเนินโครงการ  วัดศรีดอนแท่น และ อาคารเอนกประสงค์บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 2 ต าบลกลางเวียง 
และ 19 ชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลกลางเวียง 
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6. ผลการด าเนินการ 
สาระส าคัญของโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน  
อธิบายความส าเร็จของโครงการ - 

2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
อธิบายความส าเร็จของโครงการ - 

   3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  

อธิบายความส าเร็จของโครงการ - 
4) เกิดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนท้องถิ่นท่ีประเมินได้  

อธิบายความส าเร็จของโครงการ - 

 
7. ประโยชน์ต่อชุมชน: 

- 
8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  

  
เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขยายผลหน่วยงานภายนอก : เทศบาลต าบลสว่างอารมณ์ จ.
อุทัยธานี, องค์การบริหารส่วนต าบลบึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562, โรงเรียนแท่น
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ค าธรรมศาสตร์ อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา วันที่  14 มีนาคม  พ.ศ.2562, องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงทอง อ.
สูงเม่น จ.แพร่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562, เทศบาลท่าเดื่อ – มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ จ านวน 110 คน 
วันที่ 29 สิงหาคม 2562, เทศบาลต าบลสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี  20 กุมภาพันธ์ 2563, เทศบาลต าบล
บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 

  

 
 

  
สร้างและขยายเครือข่ายในชุมชน เป็นกิจกรรมที่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบานชื่นวิทยาลัย ร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น โรงพยาบาลเวียงสา(ให้ความรู้เรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจ) สถานีต ารวจภูธร
เวียงสาให้ความรู้เรื่อง กฎหมายจราจรเบื้องต้น สิทธิของผู้สูงอายุตามหลักกฎหมาย และอ่ืนๆ พระอาจารย์
(หลักธรรมค าสั่งสอน และอ่ืนๆด้านพระพุทธศาสนา) และกิจกรรมสันทนาการ โดยจัดให้มีกิจกรรม 19 
หมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลกลางเวียง สถานที่ ณ วัดในแต่ละชุมชน โดยมีผู้น าชุมชนเป็นแกนน าหลัก
ในการเชื่อมประสาน ด าเนินการหลังจากได้รับการรับรองชุมชนปลอดภัยเป็นต้นมา 
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กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ท้องถิ่น  จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทางด้าน
การฟ้อนร า(ฟ้อนล่องน่าน) และเผยแพร่ไปยัง กลุ่มนักเรียน เด็กและเยาวชนในชุมชน และขยายไปยัง
โรงเรียนผู้สูงอายุผญ๋าปัญญาต าบลปงสนุกซึ่งเป็นอีกหนึ่งต าบลในเขตรับผิดชอบเทศบาลต าบลกลางเวียง 

 
รางวัลและความภาคภูมิใจ  ผ่านการตรวจประเมินโรงเรียนผู้สูงอายุบานชื่นวิทยาลัย"ฟ้อนล่องน่าน""สะล้อ 
ซอ ซึง และปี่แน" จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่านและสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดน่าน 
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 และได้รับประกาศให้เป็นแบบอย่างการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการฟ้อนล่อง
น่าน โครงการเพชรล้านนา ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน 
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ผ่านการคัดเลือกของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ในสาขาการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
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ผู้บันทึก/ผู้ประสานงาน: นางกรองกาญจน์  ศุภวาร 
โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) 
เบอร์ติดต่อ.081-2838097 , 
nongnokshcool@gmail.com 
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 
 

 
1. ชื่อโครงการ  ขับข่ีปลอดภัย 

  
2. หน่วยงาน/องค์กร/ประชาชน ที่ด าเนินการ: โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เด็กและผู้ปกครองนักเรียน

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลกลางเวียง 
 
3. องค์กร/หน่วยงานพันธมิตร: เทศบาลต าบลกลางเวียง 
 
4. รายละเอียดโครงการ 

4.1 วัตถุประสงค์ : 
1. เพ่ือให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับความปลอดภัยการเดินทาง โดยรถจักรยานยนต์เข้ามาใน

สถานศึกษาด้วยการสวมหมวกนิรภัยร้อยละ 100  
2. เพ่ือรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการขับข่ีจักรยานยนต์บนท้องถนนและในบริเวณสถานศึกษา 
3. สร้างความตระหนักแก่บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชนในการป้องกันอุบัติเหตุจาก

การขับขี่จักรยานยนต์โดยการสวมหมวกนิรภัยและใช้ความเร็วตามกฎหมายก าหนด 
 4.2 สถานะของโครงการ:  ก าลังด าเนินงาน   เสร็จสิ้นแล้ว 

4 . 2 . 1  ร ะยะ เ ว ล าด  า เ น ิ น
โครงการ: 

4 ปี - เดือน 

4.2.2 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
: 

เด็กและเยาวชนผู้ใหญ่ สตรี  ผู้สูงอายุผู้ป่วย 

  แรงงานแรงงานต่างด้าว ประชาชนแฝง 
 กลุ่มคนเปราะบาง 

  อ่ืนๆ (ระบุ)  
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4.2.3 ความไม่ปลอดภัยหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น : ตามสภาพปัญหาปัจจุบันมีจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
คือถนนสายสา-นาน้อย บริเวณหน้าโรงเรียนเป็นจุดเนินชัน ไม่มีป้ายหรือจุดเตือนบอกระวัง ,  ไม่เคารพ
กฎระเบียบและกฎจราจร 

4.2.4 เป้าหมายการพัฒนา/ที่คาดหวัง :   
1.นักเรียนและผู้ปกครองสวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 100 
2.บริเวณหน้าโรงเรียนและในโรงเรียนมีป้ายสัญลักษณ์จราจรเตือนและจัดทางม้าลาย สัญญาณไฟ วาง
ระบบการข้ามถนนและป้ายเตือนอันตรายจากการขับขี่จักรยานยนต์โดยปฏิบัติตามกฏจราจร 
3.หน้าโรงเรียนมีทางม้าลาย 

 
5. พื้นที่ด าเนินโครงการ  โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) 
 
6. ผลการด าเนินการ 

สาระส าคัญของโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน  
อธิบายความส าเร็จของโครงการ - 

2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

อธิบายความส าเร็จของโครงการ - 

  3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  

อธิบายความส าเร็จของโครงการ - 

4) เกิดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนท้องถิ่นท่ีประเมินได้  

อธิบายความส าเร็จของโครงการ - 
 
7. ประโยชน์ต่อชุมชน:  สร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร,  ป้องกันมิให้เกิด
การสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
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8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

  
รณรงค์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนสวมหมวกกันน็อคทุกครั้งในการขับข่ีรถ 

 
ผู้บันทึก/ผู้ประสานงาน: นางค าดี ค าชื่น,นางสาวจันทนา 
สารแสง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปงสนุก/เทศบาลต าบล
กลางเวียง 
เบอร์ติดต่อ 096-4450397 , 
tanggao0523@hotmail.com 

 
1.ชื่อโครงการ  สร้างความปลอดภัยในชุมชนด้านอาหารปลอดภัย (กิจกรรมสารวัตรอาหาร) 

  
2. หน่วยงาน/องค์กร/ประชาชน ที่ด าเนินการ: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปงสนุก, ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลปงสนุก,ผู้น าชุมชนต าบลปงสนุก 
 
3. องค์กร/หน่วยงานพันธมิตร: เทศบาลต าบลกลางเวียง 
 
4. รายละเอียดโครงการ 

4.1 วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือเป็นการสร้างกฎระเบียบข้อบังคับข้ึนในชุมชน 
2. ตรวจดูแลในเรื่องวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 
3. สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 4.2 สถานะของโครงการ:  ก าลังด าเนินงาน   เสร็จสิ้นแล้ว 

4.2.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ:  ปี  เดือน 
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4.2.2 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : เด็กและเยาวชนผู้ใหญ่ สตรี  ผู้สูงอายุผู้ป่วย 
  แรงงานแรงงานต่างด้าว ประชาชนแฝง 

 กลุ่มคนเปราะบาง 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ประชาชนทุกคนในต าบลปงสนุก 

4.2.3 ความไม่ปลอดภัยหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น :  การบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยและมีสารปนเปื้อน 
4.2.4 เป้าหมายการพัฒนา/ที่คาดหวัง :  ประชาชนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาของชุมชนที่ตั้งขึ้นเอง ท า
ให้มีอาหารบริโภคและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน 
 

5. พื้นที่ด าเนินโครงการ  ชุมชนในเขตพ้ืนที่ต าบลปงสนุก จ านวน 4 หมู่บ้าน 
 
6. ผลการด าเนินการ 

สาระส าคัญของโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน  

อธิบายความส าเร็จของโครงการ มีกฎ กติกา ที่เกิดจากชุมชนเองและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  

2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
อธิบายความส าเร็จของโครงการ - 

   3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  
อธิบายความส าเร็จของโครงการ - 

4) เกิดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนท้องถิ่นท่ีประเมินได้  

อธิบายความส าเร็จของโครงการ - 
 
7. ประโยชน์ต่อชุมชน:    - 
 
8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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สารวัตรอาหาร เป็นการสร้างกฎระเบียบข้อบังคับข้ึนในชุมชน โดยเฉพาะงานที่มีประชาชนมาร่วมงานเป็น
จ านวนมาก สารวัตรอาหารมีหน้าที่ตรวจดูแลในเรื่องวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ผู้ประกอบอาหาร รวม

ไปถึงสุขาภิบาลด้านอาหาร 

  
ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 
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ประชุมท าความเข้าใจโครงการฯ แก่ผู้น าชุมชน และประธาน อสม. 

  
อบรมให้ความรู้ส าหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหารในพ้ืนที่เทศบาลต าบลกลางเวียง 

  
อบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพในเรื่องสุขลักษณะของสถานที่สะสมอาหาร 

รวมถึงการขอรับใบอนุญาตประกอบการ การขอหนังสือรับรองการแจ้ง รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  
ออกตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร การจัดระเบียบความ
สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามบทบัญญัติ “กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

พ.ศ. 2561” และตรวจสอบสารปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
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ออกตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานที่สะสมอาหาร การจัดระเบียบความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ตามคู่มือการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561 

  
ออกตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร การจัดระเบียบความ
สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามบทบัญญัติ “กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

พ.ศ. 2561”และตรวจสอบสารปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

 

ออกตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานที่สะสม
อาหาร การจัดระเบียบความสะอาด ความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย ตามคู่มือการสุขาภิบาลอาหารใน
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561 

การอ่านค่าผลสารปนเปื้อนในอาหาร 

 

ตัวอย่างก่อนอบรมโครงการ 
ชื่อผู้ประกอบการ: นายปฐมพงษ์ ศรีปัญญา ชื่อสถานประกอบการ: ร้านศรีปัญญาหมูสด 
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ที่ตั้งสถานประกอบการ: 187 หมู่ 11 ต าบลกลางเวียงอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
ผลการตรวจ:  1. ตู้แช่หมูสด จากการตรวจ:  สารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลือง  ผลการตรวจ: เป็น
บวก (+) Positive แสดงว่ามีเชื้อโคลิฟอร์ม 
                 2. ตราชั่ง จากการตรวจ:  สารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลือง ผลการตรวจ: เป็นบวก (+) 
Positive  แสดงว่ามีเชื้อโคลิฟอร์ม 
                 3. เขียง จากการตรวจ:  สารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลือง ผลการตรวจ: เป็นบวก (+) 
Positive แสดงว่ามีเชื้อโคลิฟอร์ม 
ตัวอย่างก่อนอบรมโครงการ 
ชื่อผู้ประกอบการ:นางสมบูรณ์ ตาวัง  ชื่อสถานประกอบการ:  ร้านน ้าเงี้ยวยายใบ 
ที่ตั้งสถานประกอบการ:  174 หมู่ 11 ต าบลกลางเวียงอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
ผลการตรวจ:  1. จาน  จากการตรวจ:  สารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลือง ผลการตรวจ: เป็นบวก (+) 
Positive แสดงว่ามีเชื้อโคลิฟอร์ม 

2. แก้ว  จากการตรวจ:  สารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงจางเล็กน้อย ผลการตรวจ: เป็นบวก (-) 
Negative แสดงว่าไม่มีเชื้อโคลิฟอร์ม 

3. มือผู้สัมผัสคนปรุง จากการตรวจ:  สารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลือง ผลการตรวจ: 
เป็นบวก (+) Positive แสดงว่ามีเชื้อโคลิฟอร์ม 
ชื่อสถานประกอบการ:ร้านสุดยอด   
ที่ตั้งสถานประกอบการ:  หมู่ 11 ต าบลกลางเวียงอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
ผลการตรวจ: 

1. ช้อน จากการตรวจ: สารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงจางเล็กน้อย ผลการตรวจ: เป็นลบ (-) NeGative
แสดงว่าไม่มีเชื้อโคลิฟอร์ม  

2. การตรวจมือผู้สัมผัสอาหาร จากการตรวจ:  สารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลือง ผลการตรวจ: 
เป็นบวก (+) Positive แสดงว่ามีเชื้อ โคลิฟอร์ม 

3. ซ่อม จากการตรวจ:  สารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงจางเล็กน้อย ผลการตรวจ: เป็นลบ (-) NeGative 
แสดงว่าไม่มีเชื้อโคลิฟอร์ม 

4. จาน จากการตรวจ:  สารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลือง  ผลการตรวจ: เป็นบวก (+) Positive 
แสดงว่ามีเชื้อโคลิฟอร์ม 

5. แก้ว  จากการตรวจ:  สารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงจางเล็กน้อย ผลการตรวจ: เป็นลบ (-) NeGative 
แสดงว่าไม่มีเชื้อโคลิฟอร์ม 
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รณรงค์ท าปุ๋ยหมักใช้ในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

 
 

  
ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ผักพ้ืนบ้าน อนุรักษ์พันธุ์พืชพ้ืนบ้าน แจกจ่ายให้ประชาชนน าไปปลูกเพ่ือประกอบอาหารใน
ครัวเรือนและน าไปแบ่งขายหากเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนในชุมชน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ผ่านการการ
ประเมินจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขด้านการจัดการสุขาภิบาล อาหารและด้านจัดการคุณภาพน ้า
บริโภค เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 
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