
 
ก ำหนดกำร 

“ ลดอุบัติเหตุ งดเมำเอำบุญ2559” 
(วัดต  ำม่อน – น  ำตกจ ำปำทอง)  ระยะทำง  10  กิโลเมตร  

วันที่  9 – 10 กรกฎำคม  2559 
ณ ต ำบลบ้ำนต  ำ อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 
โดย ส ำนักสนับสนุนสุขภำวะชุมชน สสส. 

************************************ 
 

 

วันเสำร์ที่ 9 กรกฎำคม 2559 ลงพื นที่ลดอุบัติเหตุ งดเมำเอำบุญ 
7.00 - 8.40 น. เดินทางกรุงเทพฯ-จ.เชียงราย 
8.40-10.00น. เดินทางถึงต๊าบลบ้านต ๊า จ.พะเยา 
10.00-12.00 น. สรุปภาพรวมสถานการณ์การพื้นท่ี เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุจราจร  

นโยบาย กิจกรรมการด๊าเนินงานเพื่อลดแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุจราจร  ผล
การด๊าเนินงาน ต ำบลบ้ำนต  ำ 

12.00-13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-18.00 น. ลงพื้นท่ี (สัมภาษณ์ การด๊าเนินงาน) 

-การดูแลสุขภาพเชิงรุกการไม่บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ (อสม. ตัวอย่าง
บุคคลและครอบครัว) 
- ร้านค้าสีขาว ไม่ขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และความปลอดภัยทางถนน 
จุดเส่ียง  

วันอำทิตย์ที่10 กรกฎำคม  2559 กิจกรรมเดินว่ิง มินิมำรำธอน ลดอุบัติเหตุ งดเมำเอำบุญ 
07.00 น. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนพร้อมกัน ณ จุดลงทะเบียน  บริเวณลาน

วัดต ๊าม่อน ต๊าบลบ้านต ๊า  อ๊าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  
-ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า  ก๊านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น๊า
ชุมชน อสม. กลุ่มสตรี เยาวชน รพสต. วัด ผู้สูงอายุ โรงเรียนบ้านต ๊าพระ
แล ,ต ๊าดอนมูล และต ๊าม่อน บ้านพักเด็กและครอบครัว เจ้าหน้าท่ีเทศบาล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ต๊ารวจป้อมยามบ้านต ๊า อปพร. สตบ. 
และประชาชนท่ัวไปในพื้นท่ีต๊าบลบ้านต ๊า มาถึงสถานท่ีจัดด๊าเนินกิจกรรม   

07.30 น. -จุดแหล่งเรียนรู้ที่ 1  หมู่บ้ำนรักษำศีล ๕และร้านค้าสีขาว หมู่ท่ี ๖, หมู่ท่ี 
๑๒ บ้านต ๊าม่อน โดยพระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ เจ้าคณะต๊าบลบ้านต ๊า เขต 
1 และนายจิรพงศ์ ใจลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6 บริเวณลานวัดต ๊าม่อน พร้อม
รับศีลห้า ในการขับเคล่ือน ลด ละ เลิก เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และลด
อุบัติเหตุจรารจร “ลดเมำ เพิ่มสุข”  

08.00 น. -ล่ันฆ้องชัยพิธีปล่อยตัวผู้เข้าร่วม เดินวิ่ง  มินิมาราธอนลดอุบัติเหตุ งดเมา
เข้าพรรษา 2559  โดย นายไพบูลย์  หาส่ิง นายกเทศมนตรีต๊าบลบ้านต ๊า
ร่วมกับ นำงสำวดวงพร  เฮงบุญยพันธ์  ผู้อ๊านวยการส๊านักสนับสนุนสุข
ภาวะชุมชน  และผู้แทนจากส๊านักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(ส๊านัก ๓  สสส.)  
 
  



  -จุดแหล่งเรียนรู้ที่  2  กำรดูแลสุขภำพเชิงรุก ในการเยี่ยมบ้านให้
ค๊าแนะน๊าในการดูแลสุขภาพ การไม่บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ให้
ค๊าแนะน๊าแก่ครอบครัว  เป็นท่ีมาของการได้รับรางวัลกำรดูแลผู้สูงอำยุ
ระยะยำว โดย นางอธิษฐาน  เรียนเก่ง  และนางทองสุข อ้อยมูล  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ๊าหมู่บ้าน  (ณ เทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า) 
 

-จุดแหล่งเรียนรู้ที่ 3 หมู่บ้ำนจัดกำรตนเอง ในกำรรณรงค์งดด่ืมเหล้ำใน
วันพระ ร้ำนค้ำสีขำว งำนศพครบ 100 สมุดบันทึกควำมดี น้อมน ำ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ จึงได้รับรำงวัล หมู่บ้ำนแผ่นดิน
ธรรม แผ่นดินทองหมู่ท่ี ๑๑  บ้านต ๊าพระแล โดย  
นายอดุลย์   อ้อยหวาน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 11  และ นางภคพร  อ้อยหวาน 
พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน (บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 11บ้านต ๊าพระแล ) 
-จุดแหล่งเรียนรู้ที่ 4  ควำมปลอดภัยทำงจรำจรและจุดเสี่ยง โดย พจอ.
วัชพล  สมปาน หัวหน้าฝ่ายปกครอง และ นายแอ๊ด เมี่ยงหอม หัวหน้า
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต๊าบลบ้านต ๊าและเจ้าหน้าท่ีป้องกัน
ฯ (ลานด้านหน้าสหกรณ์เล้ียงปลาบ้านต ๊า เมืองพะเยา)   
 

11.00 น. ท่ำนสุเทพ  ลีลำงำม  ปลัดอ ำเภอเมืองพะเยำ (ปลัดอำวุโส)ประธานใน
พิธีเดินทางมาถึงสถานท่ีจัดกิจกรรมน้๊าตกจ๊าปาทอง  หน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติดอยหลวงท่ี 6 

11.10 น. ประธานในพิธีประจ๊าแท่นกล่าวเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
(ด้านบนเวที 
-นำยไพบูลย์  หำสิ่ง  นำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนต  ำประจ๊าแท่น  กล่าว
รายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี   
-ท่ำนสุเทพ  ลีลำงำม  ปลัดอ ำเภอเมืองพะเยำ (ปลัดอำวุโส)ประธานใน
พิธีกล่าวเปิด“กิจกรรมเดินว่ิง มินิมำรำธอนลดอุบัติเหตุ งดเมำเข้ำพรรษำ 
2559”และส่ิงเสพติดภายในชุมชน  
-ประธานในพิธี,  นายกเทศมนตรีต๊าบลบ้านต ๊า,  ผู้อ๊านวยการส๊านัก
สนับสนุนสุขภาวะชุมชน มอบสัญลักษณ์ให้แก่แหล่งเรียนรู้  จ๊านวน  4  
แหล่งเรียนรู้  ร่วมประกาศเจตนารมณ์“ลด เ มำ  ส ร้ ำ งสุ ข   ใ นต ำบล
บ้ำนต  ำ”   
- มอบป้ายร้านค้าสีขาว 
-การแสดงตีกลองสะบัดชัย  “ลดเมำ สร้ำงสุข”  โดยกลุ่มเยำวชนต้นกล้ำ
บ้ำนต  ำ 
-กิจกรรมนันทนาการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
- ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันท้ังหมดในการขับเคล่ือนการลด ละ เลิก การ
บริโภคเครื่อง ด่ืมแอลกอฮอล์  การลดอุบัติเหตุจราจร และงดเหล้า
เข้าพรรษา ปี 2559   

12.00 น. -รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
-เสร็จส้ินกิจกรรม   

16.00-18.00น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
 
  หมำยเหตุ   ก๊าหนดการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  


