
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายและการสือ่สารสาธารณะครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๖๐๑ชั้น ๖ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม

๓.๑ ความก้าวหน้าโครงการต าบลปลอดภัย



ความเป็นมา

พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๕๕๑ 
มาตรา ๓ “การแพทย์ฉุกเฉิน” หมายความว่า การปฏิบัติการฉุกเฉิน 

การศึกษา การฝึกอบรม การค้นคว้าและการวิจัยเก่ียวกับการประเมิน การ
จัดการ การบําบดัรกัษาผู้ปว่ยฉุกเฉิน และการปอ้งกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น
ฉุกเฉิน 
ตัวชี้วัดตาม แผนหลักฉบบัที ่๓.๑ ยุทธศาสตร์ที ่๕ ที่ กพฉ.กําหนด

๑. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ
๒. ดัชนีการรับรู้และความเชื่อมั่นของประชาชชนและนักท่องเที่ยว
๓. ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ดแูลเบื้องตน้เมื่อฉุกเฉิน
๔. ร้อยละของตําบลทีเ่ป็น “ตําบลปลอดภัย”
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Cause of death 2007 2014

Diseases of heart 18,452 24,995
Accidents and poisonings 35,661 31,847
Hypertension/cerebrovascular diseases 15,286 32,229
Malignant neoplasm, all forms 53,434 70,075
Suicide, homicide and other injury 7,223 6,604
Diseases of liver and pancreas 8,761 11,264
Pneumonia and other diseases of lung 14,179 26,103
Nephritis/nephrotic syndrome/nephrosis 13,538 17,171
Tuberculosis, all forms 4,859 5,936
Human immunodeficiency virus disease 5,522 5,705
Others 216,339 203,695

Total 393,254 435,624

Life Expectancy: M=73 F=80.1
Vulnerable

>60 yr. old = 11.31 M.
Hypertension = 11 M.

National Statistical Office

Population 66.41 M.

Average increase 
Death Rate 7,500 /yr.

25% Cause of Death is 
Emergency

100,000 + / yr.

DC Disabled

2010 1.3 M.

2012 1.5 M.

2016 1.9 M.

2019 2.0 M.

Disabled 
Increase 100,000 / yr.

>50% Due to Emergency
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DC 2008 2011 2014 2017 2018

Live Birth 784,256 795,031 711,805 656,571 -

Death Rate 401,981 419,265 448,601 468,911 473,541

Stroke
STEMI
Road

Last  Year(2018) 
Ranking 9, 22,491 
(32.72/100,000)

การด ารงชีวิตในแต่ละวันมีความไม่ปลอดภยัทัง้อาหาร ที่อยู่อาศัย การเดนิทาง เกดิตามธรรมชาติ
หรือที่ก่อขึน้ กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มเส่ียง เช่ือมโยงการเกดิภาวะฉุกเฉินทัง้โรคและภยั



๑.วดัความปลอดภัย เชิงโครงสร้าง
บา้นเรือน หมู่บา้น วดั โรงเรียน 

โรงแรม โรงงาน เสน้ทาง 
สาธารณูปโภค ตลาด สถานบริการ 
สถานบนัเทิง ท่ีราชการ ร้านยา สถาน
ท่องเท่ียว ท่ีจดัประชุม เทศกาล สุขภาพ 
สนามกีฬา ท่ีเล้ียงสตัว ์สถานท่ีเกษตร 

ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยี 

๒.วดัความปลอดภัยเชิงกลไกภาคปฏิบัติ
จดัตั้งประชาคม อาสาฯมีส่วนร่วม ผูบ้ริหาร
สนใจ หน่วยงานรัฐ/เอกชนหนุน ประชาชน
ตระหนกั มีวินยั สร้างวฒันธรรม สร้าง
นวตักรรม พิเคราะห์วิจยั ระบุเป้าหมาย 
กิจกรรมรณรงค ์มีการป้องกนั มาตรการ
บงัคบั ประเมิน ส่ือสาร ขยายสู่ชุมชนอ่ืน 

๓.วดัความปลอดภัยเชิงสาระมติิ
มิติทางสงัคม ความมัน่คง ทุจริต ยาเสพติด 

มิติศิลปดนตรี การจดัการ อนามยั 
ส่ิงแวดลอ้ม ภยัธรรมชาติ ขยะ มิติการเมือง
การปกครอง รักษาความปลอดภยั มิติจิต
วิญญาณ อาสา วินยั มิติเศรษฐกิจ ประกนั 
คุม้ครองสิทธิ กองทุน มิติเทคโนโลยี

สารสนเทศ

๔.วดัความปลอดภัยเชิงประสิทธิผล
ความเขม้แขง็ของอาสาสมคัร ความ
เขม้แขง็ขององคก์รสนบัสนุน สุขภาพ
ของบุคคล การเขา้ถึงความรู้และการ
เขา้ถึงบริการ ประสิทธิภาพการปฐม

พยาบาลหรือบริการฉุกเฉิน ผลลพัธ์ของ
ชุมชนมีอตัราการเสียชีวิตและพิการ

การสร้างความปลอดภยั ต้องเช่ือมโยงทุกมติทิี่ครอบคลุม เพราะทุกมติล้ิวนส่งผลซึ่งกันและกัน



5

ต าบล
ปลอดภยั
ระดับ
เงนิ

ต าบล
ปลอดภยั
ระดับ
ทอง

ต าบล
ปลอดภยั
ระดับ

แพลตตนัิม

ต าบล
ปลอดภยั
ระดับ
ทองแดง

ประเทศไทยมี ๗,๔๓๕ ต าบล จ านวน ต าบลปลอดภยั จ านวน จงัหวัดที่มีต าบลปลอดภยั

โลห์รางวัล ต าบล
ปลอดภยั 
และโลห์รางงัล 
จงัหวัดที่มีต าบล
ปลอดภยั

โครงการรณรงค์ ต าบลปลอดภยั
สงกรานต์ ๖๒ ถงึสงกรานต์ ๖๓

แถลงข่าวโครงการ “ต าบลปลอดภัย ประเทศไทยปลอดภัย ไร้ผู้ป่วยฉุกเฉิน”
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๑.อนุกรรมการพัฒนา
ศักยภาพฯ จัดตั้ง
คณะท างานยุทธศาสตร์ 
ต าบลปลอดภัย จาก
หน่วยงานและเครือข่าย
๒.ประชุมก าหนดกลวิธี
ขับเคลื่อนต าบลปลอดภัย
และก าหนดเกณฑ์ประเมิน
ตัวชี้วัด ๔ ด้าน
๓.ศึกษาและประชุม
ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ที่เคย
ด าเนินการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในด้านต่างๆ

๔.จัดตั้งคณะท างาน
ด าเนินการชุดต่างๆเพื่อ
ขับเคลื่อน ก ากับติดตาม 
และการประเมิน ด้าน
ต่างๆในแต่ละพื้นที่
๕.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เลือกพื้นท่ีน าร่อง จังหวัด
น าร่อง ต าบลน าร่อง 
จัดล าดับ ขั้นตอนวิธีการ
๖.ประชุมร่วมกับองค์กร
เครือข่ายและผู้น าใน
ระดับพื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในพื้นที่ที่เลือก

๗.ก ากับติดตาม
ความก้าวหน้า โดย
คณะท างานชุดต่างๆ
๘.ติดตามการประเมินผล 
โดยคณะท างานชุด
ประเมิน ต าบลปลอดภัย
และประเมินผลส าเร็จ
๙.ประชุมวิชาการ
เครือข่ายภาคประชาชน 
รับฟังความคิดเห็น และ
การมีส่วนร่วมในการ
ขยายพื้นที่ด าเนินการ
ของแต่ละภาคส่วน

๑๐.ต าบลผ่านการ
คัดเลือกให้เป็นต้นแบบ
ต าบลปลอดภัยในระดับ
ต่างๆ จ านวน ๒๐ ต าบล 
ในปี ๖๒
๑๑.มอบประกาศฯและ
สื่อสารเพื่อการรณรงค์สู่
สาธารณะช่วงสงกรานต์
ปี ๖๓
๑๒.วางแผน ปี ๖๒-๖๕ มี
ต าบลปลอดภัยร้อยละ 
๒๕ ของประเทศที่ผ่าน
การรับรองในระดับต่างๆ



๑. อบต.วังทรายพูน จ.พิจิตร  รับรองชุมชน
ปลอดภัยโดย WHO ล ำดับที่ ๒๒๘ ของโลก  เมื่อ 
๒๒ กพ. ๒๕๕๔ และเป็นสมำชิกชุมชนปลอดภัย
ระดับนำนำชำติ (safety Community network)

๑.มีกำรชักน ำชุมชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชุมชน
๒.ปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชนให้ยอมรับ
ระดับควำมปลอดภัยในขั้นสูง
๓.นำยก อบต ให้ควำมส ำคัญ ประกำศและก ำหนด
นโยบำยเรื่องชุมชนปลอดภัยเป็นนโยบำยเร่งด่วน
๔.มีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมปลอดภัยเชื่อมโยง
หน่วยงำน องค์กรภำยในภำยนอกชุมชน ทั้งระดับ
อ ำเภอ จังหวัด และหน่วยงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๕.ชุมชนตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรแก้ไข
และป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน
๖.อปท.เป็นต้นแบบ จัดกำรอุบัติเหตุในชุมชน
๗.อบต รับถ่ำยโอน รพ.สตสำมำรถจัดบริกำรได้
๘.มีกำรน ำข้อมูล มำคิดวิเครำะห์ ปัญหำ สุขภำพของ
ประชำชนในอนำคตเชิงระบำดวิทยำ
๙.จัดท ำแผนสำมำรถน ำแผนไปปฏิบัติเป็นรูปธรรม

ตัวอย่ำงต ำบลปลอดภัยหลำกหลำยด้ำน และปัจจัยควำมส ำเร็จ

๒. ทต.ตลาดเกรียบ จ.พระนครศรีอยุธยา รับรอง
ชุมชนปลอดภัยโดย WHO ล ำดับที่ ๒๒๙ ของโลก 

๓.เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน รับรองชุมชนปลอดภัย 
โดย WHO ล ำดับที่ ๓๑๖ ของโลก 
๔.เทศบาลตําบลป่าสัก  จ.ลําพูนได้รับรำงวัลรอง
ชนะเลิศ จำกสภำวิศวกร ได้รับรำงวัลพระปกเกล้ำ
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและควำมโปร่งใส 
๕.อบต.คลองหินปูน จ สระแก้ว พัฒนำระบบ
กำรแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง
๖.เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี พัฒนำระบบ
กำรแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง 7



12/18/2019 กู้ชีพ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปนู

๑. ความปลอดภัย เชิงโครงสร้างองค์ประกอบ
ชุมชนปลอดภยั ถนนปลอดภยั อาหารปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้มปลอดภยั
โรงเรียนปลอดภยั อบรมสอนการช่วยฟ้ืนคืนชีพในเดก็นกัเรียน

๒. ความปลอดภัยเชิงกลไกภาคปฏบิัติ
การมีส่วนร่วม อาสาสมคัร กลุ่มผูสู้งอาย ุกลุ่มแม่บา้น คกก LTC
กิจกรรมสุขภาพ กิจกรรมความปลอดภยั ป้องกนั เฝ้าระวงั ฟ้ืนฟู บูรณะ

๓. ความปลอดภัยเชิงสาระมติิ
มิติทางสังคม ยาเสพติด ศิลป วฒันธรรมปลอดภยัแขง็แรง 
บริหารจดัการ ผกัสวนครัวปลอดสารพิษ หมกัปุ๋ย จดัการขยะ

๔. ความปลอดภัยเชิงประสิทธิผล
ความเขม้แขง็อาสาสมคัร องคก์รสนบัสนุน สุขภาพแขง็แรง รู้การปฐม
พยาบาล เขา้ถึงความรู้/บริการเร็ว ปชช.โทร๑๖๖๙ ลดเสียชีวติและพิการ

ชุมชน คือ โรงพยาบาล 
บา้น คือ หอ้งผูป่้วย

รพ.วงัน ้าเยน็ ถือวา่ อบต เป็นส่วนหน่ึงของ รพ 
อบต มี OPD บางวนัมีแพทยม์าตรวจ และมีหอ้งฉุกเฉินแยกจาก OPD ท างาน ๒๔ ชัว่โมง 

ป้ายข้อมูลผู้ ป่วยตดิหน้าบ้าน

ร าไทยออกก าลังกาย
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

ห้องฟิตเนสประชาชน



แบ่งออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ 
ชุดปฏิบติัการฉุกเฉินระดบัสูง (ALS)
ชุดปฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองตน้ (FR)
ผูป้ฏิบติัการรวม 17  คน (พยาบาล 
EMR)
ร่วมกบัทั้งสอง สอ. ออกเหตุ 24 ชม
ร่วมกบัมูลนิธิ สวา่ง 
รพ.เขาฉกรรจ ์รพ.วงัน ้าเยน็ สนบัสนุน
ความภาคภูมิใจ ผูป่้วยฉุกเฉินวิกฤติ
จ านวน ๓ ราย ไดรั้บการช่วยเหลือจาก 
ALS รอดชีวติ(Strokeฟ้ืนคืนเกือบ
100%)

การรบัแจง้ผา่น 1669

ออกให้ ems เฉลีย่ 27.8 เที่ยว/เดือน
ประเภทปฏิบัติการที่ออกให้บริการ
ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.-เม.ย.)

อตัราการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉิน 2561 62(
ต.ค.-
เม.ย.)

Response time   10 นาท*ี 86.75% 87.15%

Response time   10 นาท*ี
กรณรีะยะทางไม่เกนิ 10 Km.

98.49% 93.85%

ส่งทีม EMR ไปแข่งระดบั BLSไดอ้นัดบั ๓ EMS
Rally





ครอบคลมุประชากร

ในพ้ืนท่ี 18 หมู่บา้น



เทศบาลเมืองน่าน
เมืองปลอดภัยที่ยัง่ยืน

สอบสวน
อบุัติเหตุ

/สาเหตุการตาย
วิเคราะห์ข้อมูลเติมความรู้สู่ผู้

พิทักษ์ความ
ปลอดภัยหมู่บ้านและครัวเรือน

ปลอดภัยโรงเรีย
น

ปลอดภั
ย

ศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็
ปลอดภัย

ถนน
ปลอดภัย

ป้องกนั
การจมน ้า

สนามเด็กเล่น
ปลอดภัย

หน่วยงานรัฐ

จดัการ
ขยะ
บา้น
มหา
โพธิ

ออกตรวจ
ร่วมกบัต  ารวจ
หอพกั ร้านเหลา้ 
ร้านเกมส์ ริมน ้า

น่าน

สอบสวนสาเหตุการตาย วิเคราะห์ข้อมูล
คืนข้อมูลชุมชนหน่วยงานเกี่ยวข้อง
ก าหนดผู้รับผิดชอบ วางแผนการ
ป้องกันการเกิดซ้ า ประเมินผล

แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของโครงสร้างคณะท างานชุมชนปลอดภัยบูรณาการ ๑๓ ประการ



ชุมชนปลอดภัยต้องเกดิจากการมส่ีวนร่วมของคนกลุ่มต่าง ๆ ใน
ชุมชน มกีารจดัตั้งกลุ่มท างานต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม และ
เช่ือมโยงองค์กรภายนอกที่เกีย่วข้องกบั การจดัการความปลอดภัย

หลกัการที่ 1

1. คณะกรรมการชุมชนปลอดภัยเทศบาลเมืองน่าน
2. คณะกรรมการเมืองปลอดภยัส าหรับเดก็

2.1 คณะอนุกรรมการเฝ้าระวงัความเส่ียงและผลติภัณฑ์ปลอดภยั
2.2 คณะอนุกรรมการสอบสวนการตายและป้องกนัการจมน า้
2.3 คณะอนุกรรมการด้านเติมความรู้สู่ผู้พทิักษ์ความปลอดภยั หมู่บ้านปลอดภยั

ถนนปลอดภยั สนามเดก็เล่นปลอดภยั ควบคุมสุนัขจรจัด ป้องกนัภยัถูกท า
ร้าย

2.4 คณะอนุกรรมการด้านโรงเรียนปลอดภัย
2.5 คณะอนุกรรมการด้านพฒันาเดก็เล็กปลอดภยั
2.6 คณะอนุกรรมการด้านป้องกนัภัยสาธารณะ

3. คณะท างานพเิคราะห์เหตุการณ์ตายในเดก็
4. คณะท างานเฝ้าระวงัการบาดเจ็บ
5. คณะท างานสภาเดก็และเยาวชนเทศบาลเมืองน่าน
6. คณะกรรมการคลงัสมองเทศบาลเมืองน่าน

ภาคเีครือข่าย   Collaborations and Networks 
ภาคใีนชุมชน อสม./ ต ารวจบ้าน / ชุดรักษาความปลอดภยัในหมู่บ้าน (ชรบ.) / อป

พร./ ชุมชน 31 ชุมชน/ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าบ้าน
ภาคนีอกชุมชน ปภ.น่าน/สสส./สสจ/กปอ./WHO /รพ.น่าน/ ต ารวจภูธร / สวท.

น่าน/ ส านักงาน พม./ บ้านพกัเดก็และเยาวชน จ.น่าน/ ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาน่านเขต 1 / จังหวดัทหารบกน่าน / วฒันธรรมจังหวดั / 
ศูนย์วจัิยเพ่ือสร้างเสริมความปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจ็บในเดก็ฯลฯ

ชุมชนปลอดภัยต้อง
ด าเนินการ   ด้านความ
ปลอดภัย  13 ประการ  
อย่างต่อเน่ือง ระยะยาว
และยัง่ยืน ครอบคลุมทุก
เพศ ทุกวยั ทุกส่ิงแวดล้อม
และทุกสถานการณ์ ไม่
ละเลยปล่อยให้ผ่านแม้จะดู
ว่าเป็นเร่ืองเลก็น้อย ต้องไม่
คิดว่ามนัคง ไม่เกดิ 
(ปลอดภัยไว้ก่อน)

หลกัการที่ 2
การปลุกเร้ากระแสต่ืนรู้
การใช้ป้ายความปลอดภัย
ข้อความแรง ๆ โดน ๆ

หลกัการที่ 3
การวดัผลคุณภาพ

หลกัการที่ 4



การขับเคลื่อนต าบลปลอดภัย (ต่อ)

• การประชุมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติที่จังหวัดล าพูน โดย อบจ.ล าพูน 
เป็นเจ้าภาพ ในหัวข้อ “ต าบลปลอดภัย”
• ได้เข้าพบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย “ต าบลขับขี่ปลอดภัย” 

ของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน
• การประชุมคณะท างานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนต าบลปลอดภัย เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน 

พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบแนวทางการ ขับเคลื่อนต าบลปลอดภัย และแต่
ละท่านผู้แทนหน่วยงาน จะน าเสนอ“เกณฑ์ประเมิน ๔ ด้าน” 
• สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้น าเรื่อง “ต าบลปลอดภัย ประเทศไทย ปลอดภัย” 

เสนอเป็นหนึ่งในหัวข้อประเด็นนโยบายสาธารณะในงานสมัชชา สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ 
ที่จะจัดในวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทรา ถนน
แจ้งวัฒนะ (อยู่ระหว่างการพิจารณาของเวทีสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ) 
• สพฉ.ได้จัดเตรียมงบประมาณในการประชมุเชิงปฏิบัติการพื้นที่น าร่องและลงพื้นที่

14



ประชุมเชิงปฏิบัติการต าบลปลอดภัย ครั้งที่ ๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

•การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการต าบลปลอดภัย ครั้งที่ ๑ แนวทางการขับเคลื่อนต าบล
ปลอดภัย / เกณฑ์การวัดต าบลปลอดภัย ๔ ด้าน และพื้นที่น าร่องที่ด าเนินการเรื่อง
ต าบลปลอดภัย
•การเสวนาเรื่องความปลอดภัยในเชิงสาระมิติต่างๆ - มิติทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับต าบล

ปลอดภัย (ดร.วณี ปิ่นประทีป) - ยุติธรรมชุมชน (นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ) - กองทุนสวัสดกิาร
ชุมชน (นายสิน สื่อสวน)
•การแบ่งกลุ่มระดมสมองพิจารณาเกณฑ์
วิธีการและเวลาลงพื้นที่ ก ากับติดตาม
ประเมิน เสวนา สรุปให้ได้ตัวอย่างต าบล
ที่ผ่านการประเมินต าบลปลอดภัย

15



๑.เกณฑ์การวัดต าบลปลอดภัยมี ๔ ด้าน 
๑ วัดความปลอดภัย เชิงโครงสร้างองค์ประกอบ
๒ วัดความปลอดภัยเชิงกลไกภาคปฏิบัติ
๓ วัดความปลอดภัยเชิงสาระมิติ
๔ วัดความปลอดภัยเชิงประสิทธิผล

16

ความคืบหน้าการขับเคลื่อนต าบลปลอดภัย 

หลกัการ คือ แต่ละต าบลเป็นผูก้  าหนดตวัช้ีวดัตามบริบทการขบัเคล่ือนต าบล
ปลอดภยั ตามกรอบเมนูตวัช้ีวดักลางท่ีคณะท างานฯจดัเตรียมให้ และ
แนวทางการประเมินท่ีเป็นเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละต าบลเอง โดยไม่
เปรียบเทียบกนั และเนา้การส่งเสริม เป็น Inclusive ไม่ใช่ Exclusive ทั้งน้ีเพื่อ
ไม่ใหเ้กณฑต์ดัสินไม่มีผลกระทบต่อการท าลายขวญัและก าลงัใจของพื้นท่ี



๓.การคัดเลือกพื้นที่น าร่อง จ านวน ๒๐ แห่ง
ภาคใต้ อบต บางวนั (พงังา) นาทอน (สตูล)

เทศบาลต าบลท่าศาลา(นครศรีธรรมราช)         อบต ท่าศาลา (นครศรีธรรมราช)
อบต ศาลาด่าน (กระบ่ี) เทศบาลต าบลท่ายาง (ชุมพร) 
บา้นน ้าเคม็ (พงังา)                                    เทศบาลต าบลเกาะแตว้ (สงขลา) 

ภาคเหนือ เทศบาลต าบลป่าสัก (ล าพนู) ดอนแกว้ (เชียงใหม่) 
ชยัปราการ (เชียงใหม่) อุโมงค ์(ล  าพนู)

วงัทรายพนู (พิจิตร) บา้นฆอ้ง (ราชบุรี)

เทศบาลเมืองน่าน (น่าน)
กลางเวียง (น่าน) เวียงสา (น่าน)

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ บา้นจารย ์(สุรินทร์) ตลาด(นครราชสีมา) 

ภาคกลาง คลองหินปูน (สระแกว้)
บางกระเจา้(สมุทรปราการ) ท่าขาม(สมุทรสงคราม) 
เทศบาลต าบลตลาดเกียบ (อยธุยา)
แสลงพนั(สระบุรี)                                           วงัม่วง (สระบุรี)
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พื้นที่ที่จะลงไปเยี่ยม ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• เทศบาลต าบลตลาดเกรียบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
• เทศบาลต าบลป่าสัก จังหวัดล าพูน 
• เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน
• เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี
• องค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
• องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน จังหวัดสระแก้ว
• องค์การบริหารส่วนต าบลบางวัน จังหวัดพังงา
• องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจารย์ จังหวัดสุรินทร์
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เครือข่ายภาคประชาชน 
อสม NGO เครือข่าย

ผู้ป่วย เครือข่ายผู้พิการ 
องค์กรศาสนา องค์กรรัฐ 

โครงการนักสื่อสารกู้ชีพ งบฯ 
สสส

ประชุมวิชาการเครือข่ายภาค
ประชาชน

ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

ระดับชาต>ิระดับจังหวัด>ระดับชุมชน>ระดับครัวเรือน
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แต่งตั้งคณะท างานก ากับ ติดตามและประเมินผล
ต าบลปลอดภัย
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๑.เสนอเพื่อทราบความคืบหน้าและให้ความเห็น
๒.เสนอพิจารณา ค าสั่งคณะท างานก ากับติดตามและประเมินผล
ต าบลปลอดภัย


