ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม
๓.๑ ความก้าวหน้าโครงการตาบลปลอดภัย
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายและการสือ่ สารสาธารณะครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๖๐๑ชั้น ๖ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ความเป็นมา
พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๕๕๑
มาตรา ๓ “การแพทย์ฉุกเฉิน” หมายความว่า การปฏิบัติการฉุกเฉิน
การศึกษา การฝึกอบรม การค้นคว้าและการวิจัยเก่ียวกับการประเมิน การ
จัดการ การบําบัดรักษาผู้ปว่ ยฉุกเฉิน และการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น
ฉุกเฉิน
ตัวชี้วัดตาม แผนหลักฉบับที่ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ที่ กพฉ.กําหนด
๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
๒. ดัชนีการรับรู้และความเชื่อมั่นของประชาชชนและนักท่องเที่ยว
๓. ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ดแู ลเบื้องต้นเมื่อฉุกเฉิน
๔. ร้อยละของตําบลทีเ่ ป็น “ตําบลปลอดภัย”
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DC
2008
Live Birth 784,256

2011
795,031

2014
711,805

2017
656,571

Death Rate 401,981

419,265

448,601

468,911 473,541
Cause of death

60
40
20
0

Stroke
STEMI
Road

2018
-

Life Expectancy: M=73 F=80.1
Vulnerable
>60 yr. old = 11.31 M.
Hypertension = 11 M.
2007
2014

48.7 Diseases of heart
43.3
35.938.732.3 Accidents and poisonings
31.7
30.0
27.5
26.927.829.9
23.8
21.923.4
21.922.923.222.3
21.021.6
20.7
20.522.5
Hypertension/cerebrovascular diseases
15.0

Malignant neoplasm, all forms
Suicide, homicide and other injury
Diseases of liver and pancreas

Pneumonia and other diseases of lung
Nephritis/nephrotic syndrome/nephrosis
Tuberculosis, all forms
Last Year(2018) Human immunodeficiency virus disease
Ranking 9, 22,491 Others
(32.72/100,000)
Total

18,452
35,661
15,286
53,434
7,223
8,761
14,179
13,538
4,859
5,522
216,339
393,254

24,995
31,847
32,229
70,075
6,604
11,264
26,103
17,171
5,936
5,705
203,695
435,624

National Statistical Office

Population 66.41 M.

Average increase
Death Rate 7,500 /yr.
25% Cause of Death is
Emergency
100,000 + / yr.
Disabled
Increase 100,000 / yr.
>50% Due to Emergency
DC Disabled
2010 1.3 M.
2012 1.5 M.
2016 1.9 M.
2019

2.0 M.

การดารงชีวิตในแต่ ละวันมีความไม่ ปลอดภัยทัง้ อาหาร ที่อยู่อาศัย การเดินทาง เกิดตามธรรมชาติ
หรือที่ก่อขึน้ กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เชื่อมโยงการเกิดภาวะฉุกเฉินทัง้ โรคและภัย

๑.วัดความปลอดภัย เชิงโครงสร้ าง
บ้านเรื อน หมู่บา้ น วัด โรงเรี ยน
โรงแรม โรงงาน เส้นทาง
สาธารณู ปโภค ตลาด สถานบริ การ
สถานบันเทิง ที่ราชการ ร้านยา สถาน
ท่องเที่ยว ที่จดั ประชุม เทศกาล สุขภาพ
สนามกีฬา ที่เลี้ยงสัตว์ สถานทีเ่ กษตร
สิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยี

๒.วัดความปลอดภัยเชิงกลไกภาคปฏิบัติ
จัดตั้งประชาคม อาสาฯมีส่วนร่ วม ผูบ้ ริ หาร
สนใจ หน่วยงานรัฐ/เอกชนหนุน ประชาชน
ตระหนัก มีวินยั สร้างวัฒนธรรม สร้าง
นวัตกรรม พิเคราะห์วิจยั ระบุเป้าหมาย
กิจกรรมรณรงค์ มีการป้องกัน มาตรการ
บังคับ ประเมิน สื่ อสาร ขยายสู่ ชุมชนอื่น

๓.วัดความปลอดภัยเชิงสาระมิติ
มิติทางสังคม ความมัน่ คง ทุจริ ต ยาเสพติด
มิติศิลปดนตรี การจัดการ อนามัย
สิ่ งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ ขยะ มิติการเมือง
การปกครอง รักษาความปลอดภัย มิติจิต
วิญญาณ อาสา วินยั มิติเศรษฐกิจ ประกัน
คุม้ ครองสิ ทธิ กองทุน มิติเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๔.วัดความปลอดภัยเชิงประสิ ทธิผล
ความเข้มแข็งของอาสาสมัคร ความ
เข้มแข็งขององค์กรสนับสนุน สุ ขภาพ
ของบุคคล การเข้าถึงความรู ้และการ
เข้าถึงบริ การ ประสิ ทธิ ภาพการปฐม
พยาบาลหรื อบริ การฉุกเฉิ น ผลลัพธ์ของ
ชุมชนมีอตั ราการเสี ยชีวิตและพิการ

การสร้ างความปลอดภัย ต้ องเชื่อมโยงทุกมิตทิ ่ คี รอบคลุม เพราะทุกมิตลิ ้ วนส่ งผลซึ่งกันและกัน

โครงการรณรงค์ ตาบลปลอดภัย
สงกรานต์ ๖๒ ถึงสงกรานต์ ๖๓
โลห์ รางวัล ตาบล
ปลอดภัย
และโลห์ รางงัล
จังหวัดที่มีตาบล
ปลอดภัย

ตาบล
ปลอดภัย
ระดับ
แพลตตินัม

ตาบล
ปลอดภัย
ระดับ
ทอง

ตาบล
ปลอดภัย
ระดับ
เงิน

ตาบล
ปลอดภัย
ระดับ
ทองแดง

ประเทศไทยมี ๗,๔๓๕ ตาบล จานวน ตาบลปลอดภัย จานวน จังหวัดที่มีตาบลปลอดภัย

แถลงข่าวโครงการ “ตาบลปลอดภัย ประเทศไทยปลอดภัย ไร้ผู้ป่วยฉุกเฉิน”
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ไตรมาส ๓ เม.ย.–มิ.ย. ๖๒

ไตรมาส ๔ ก.ค.-ก.ย. ๖๒

ไตรมาส ๑ ต.ค.-ธ.ค. ๖๒

ไตรมาส ๒ ม.ค.-มี.ค. ๖๓

๑.อนุกรรมการพัฒนา
ศักยภาพฯ จัดตั้ง
คณะทางานยุทธศาสตร์
ตาบลปลอดภัย จาก
หน่วยงานและเครือข่าย
๒.ประชุมกาหนดกลวิธี
ขับเคลื่อนตาบลปลอดภัย
และกาหนดเกณฑ์ประเมิน
ตัวชี้วัด ๔ ด้าน
๓.ศึกษาและประชุม
ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ที่เคย
ดาเนินการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในด้านต่างๆ

๔.จัดตั้งคณะทางาน
ดาเนินการชุดต่างๆเพื่อ
ขับเคลื่อน กากับติดตาม
และการประเมิน ด้าน
ต่างๆในแต่ละพื้นที่
๕.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เลือกพื้นที่นาร่อง จังหวัด
นาร่อง ตาบลนาร่อง
จัดลาดับ ขั้นตอนวิธีการ
๖.ประชุมร่วมกับองค์กร
เครือข่ายและผู้นาใน
ระดับพื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในพื้นที่ที่เลือก

๗.กากับติดตาม
ความก้าวหน้า โดย
คณะทางานชุดต่างๆ
๘.ติดตามการประเมินผล
โดยคณะทางานชุด
ประเมิน ตาบลปลอดภัย
และประเมินผลสาเร็จ
๙.ประชุมวิชาการ
เครือข่ายภาคประชาชน
รับฟังความคิดเห็น และ
การมีส่วนร่วมในการ
ขยายพื้นที่ดาเนินการ
ของแต่ละภาคส่วน

๑๐.ตาบลผ่านการ
คัดเลือกให้เป็นต้นแบบ
ตาบลปลอดภัยในระดับ
ต่างๆ จานวน ๒๐ ตาบล
ในปี ๖๒
๑๑.มอบประกาศฯและ
สื่อสารเพื่อการรณรงค์สู่
สาธารณะช่วงสงกรานต์
ปี ๖๓
๑๒.วางแผน ปี ๖๒-๖๕ มี
ตาบลปลอดภัยร้อยละ
๒๕ ของประเทศที่ผ่าน
การรับรองในระดับต่างๆ
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ตัวอย่ำงตำบลปลอดภัยหลำกหลำยด้ำน และปัจจัยควำมสำเร็จ
๑. อบต.วังทรายพูน จ.พิจิตร รับรองชุมชน
ปลอดภัยโดย WHO ลำดับที่ ๒๒๘ ของโลก เมื่อ
๒๒ กพ. ๒๕๕๔ และเป็นสมำชิกชุมชนปลอดภัย
ระดับนำนำชำติ (safety Community network)
๒. ทต.ตลาดเกรียบ จ.พระนครศรีอยุธยา รับรอง
ชุมชนปลอดภัยโดย WHO ลำดับที่ ๒๒๙ ของโลก

๑.มีกำรชักนำชุมชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชุมชน
๒.ปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชนให้ยอมรับ
ระดับควำมปลอดภัยในขั้นสูง
๓.นำยก อบต ให้ควำมสำคัญ ประกำศและกำหนด
นโยบำยเรื่องชุมชนปลอดภัยเป็นนโยบำยเร่งด่วน
๔.มีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมปลอดภัยเชื่อมโยง
๓.เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน รับรองชุมชนปลอดภัย หน่วยงำน องค์กรภำยในภำยนอกชุมชน ทั้งระดับ
อำเภอ จังหวัด และหน่วยงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โดย WHO ลำดับที่ ๓๑๖ ของโลก
๕.ชุมชนตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรแก้ไข
๔.เทศบาลตําบลป่าสัก จ.ลําพูนได้รับรำงวัลรอง
และป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน
ชนะเลิศ จำกสภำวิศวกร ได้รับรำงวัลพระปกเกล้ำ
๖.อปท.เป็นต้นแบบ จัดกำรอุบัติเหตุในชุมชน
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและควำมโปร่งใส
๗.อบต รับถ่ำยโอน รพ.สตสำมำรถจัดบริกำรได้
๕.อบต.คลองหินปูน จ สระแก้ว พัฒนำระบบ
๘.มีกำรนำข้อมูล มำคิดวิเครำะห์ ปัญหำ สุขภำพของ
กำรแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง
ประชำชนในอนำคตเชิงระบำดวิทยำ
๖.เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี พัฒนำระบบ
๙.จัดทำแผนสำมำรถนำแผนไปปฏิบัติเป็นรูปธรรม
กำรแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง
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๑. ความปลอดภัย เชิงโครงสร้ างองค์ ประกอบ
ชุมชนปลอดภัย ถนนปลอดภัย อาหารปลอดภัย สิ่ งแวดล้อมปลอดภัย
โรงเรี ยนปลอดภัย อบรมสอนการช่วยฟื้ นคืนชีพในเด็กนักเรี ยน

๒. ความปลอดภัยเชิงกลไกภาคปฏิบัติ
การมีส่วนร่ วม อาสาสมัคร กลุ่มผูส้ ู งอายุ กลุ่มแม่บา้ น คกก LTC
กิจกรรมสุ ขภาพ กิจกรรมความปลอดภัย ป้องกัน เฝ้าระวัง ฟื้ นฟู บูรณะ

๓. ความปลอดภัยเชิงสาระมิติ
มิติทางสังคม ยาเสพติด ศิลป วัฒนธรรมปลอดภัยแข็งแรง
บริ หารจัดการ ผักสวนครัวปลอดสารพิษ หมักปุ๋ ย จัดการขยะ

๔. ความปลอดภัยเชิงประสิ ทธิผล
ความเข้มแข็งอาสาสมัคร องค์กรสนับสนุน สุ ขภาพแข็งแรง รู ้การปฐม
พยาบาล เข้าถึงความรู ้/บริ การเร็ว ปชช.โทร๑๖๖๙ ลดเสี ยชีวติ และพิการ
ป้ ายข้ อมูลผู้ป่วยติดหน้ าบ้ าน

ราไทยออกกาลังกาย

ห้ องฟิ ตเนสประชาชน
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
รพ.วังน้ าเย็น ถือว่า อบต เป็ นส่ วนหนึ่งของ รพ
อบต มี OPD บางวันมีแพทย์มาตรวจ และมีหอ้ งฉุกเฉินแยกจาก OPD ทางาน ๒๔ ชัว่ โมง

12/18/2019

กู้ชีพ องค์การบริ หารส่วนตาบลคลองหินปูน

ชุมชน คือ โรงพยาบาล
บ้าน คือ ห้องผูป้ ่ วย

การร ับแจ้งผ่าน 1669

แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ ได้แก่
ชุดปฏิบตั ิการฉุกเฉินระดับสู ง (ALS)
ชุดปฏิบตั ิการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)
ผูป้ ฏิบตั ิการรวม 17 คน (พยาบาล
EMR)
ร่ วมกับทั้งสอง สอ. ออกเหตุ 24 ชม
ร่ วมกับมูลนิธิ สว่าง
รพ.เขาฉกรรจ์ รพ.วังน้ าเย็น สนับสนุน
ความภาคภูมิใจ ผูป้ ่ วยฉุกเฉินวิกฤติ
จานวน ๓ ราย ได้รับการช่วยเหลือจาก
ALS รอดชีวติ (Strokeฟื้ นคืนเกือบ
100%)

อัตราการเข้ าถึงผู้ป่วยฉุกเฉิน

2561

62(
ต.ค.เม.ย.)

Response time 10 นาที*

86.75%

87.15%

Response time 10 นาที*
กรณีระยะทางไม่ เกิน 10 Km.

98.49%

93.85%

ส่ งทีม EMR ไปแข่งระดับ BLSได้อนั ดับ ๓ EMS
Rally

ประเภทปฏิบัติการที่ออกให้ บริการ
ปี งบประมาณ 2562 (ต.ค.-เม.ย.)

ออกให้ ems เฉลีย่ 27.8 เที่ยว/เดือน

ครอบคลุมประชากร
ในพื้ นที่ 18 หมู่บา้ น

แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของโครงสร้างคณะทางานชุมชนปลอดภัยบูรณาการ ๑๓ ประการ

ออกตรวจ
ร่ วมกับตารวจ
หอพัก ร้านเหล้า
านเกมส์ ริ มน้ า
จัดร้การ
ขยะ น่าน
บ้าน
มหา
โพธิ

เทศบาลเมืองน่ าน
เมืองปลอดภัยที่ยงั่ ยืน

สนามเด็กเล่น
ปลอดภัย
หน่ วยงานรัฐ
ป้องกัน
การจมน้า ถนน
ศูนย์ พัฒนา
ปลอดภัย เด็กเล็ก
ปลอดภัย

สอบสวน
อุบัติเหตุ
/สาเหตุการตาย
วิเคราะห์
้ อมูล ้ สู่ ผู้
เติมขความรู
พิทักษ์ ความ
ปลอดภัวเรืย อน
หมู่บ้านและครั
โรงเรีย
น
ปลอดภั
ย

ปลอดภัย

สอบสวนสาเหตุการตาย วิเคราะห์ข้อมูล
คืนข้อมูลชุมชนหน่วยงานเกี่ยวข้อง
กาหนดผู้รับผิดชอบ วางแผนการ
ป้องกันการเกิดซ้า ประเมินผล

หลักการที่ 1

หลักการที่ 2

หลักการที่ 3

ชุมชนปลอดภัยต้ องเกิดจากการมีส่วนร่ วมของคนกลุ่มต่ าง ๆ ใน
ชุมชน มีการจัดตั้งกลุ่มทางานต่ าง ๆ อย่ างเป็ นรู ปธรรม และ
เชื่ อมโยงองค์ กรภายนอกที่เกีย่ วข้ องกับ การจัดการความปลอดภัย

ชุมชนปลอดภัยต้ อง
ดาเนินการ ด้ านความ
ปลอดภัย 13 ประการ
อย่ างต่ อเนื่อง ระยะยาว
และยัง่ ยืน ครอบคลุมทุก
เพศ ทุกวัย ทุกสิ่ งแวดล้ อม
และทุกสถานการณ์ ไม่
ละเลยปล่ อยให้ ผ่านแม้ จะดู
ว่ าเป็ นเรื่ องเล็กน้ อย ต้ องไม่
คิดว่ ามันคง ไม่ เกิด
(ปลอดภัยไว้ ก่อน)

การปลุกเร้ ากระแสตื่นรู้
การใช้ ป้ายความปลอดภัย
ข้ อความแรง ๆ โดน ๆ

ภาคีเครื อข่ าย Collaborations and Networks
ภาคีในชุมชน อสม./ ตารวจบ้ าน / ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน (ชรบ.) / อป
พร./ ชุมชน 31 ชุมชน/ กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน หัวหน้ าบ้ าน
ภาคีนอกชุมชน ปภ.น่ าน/สสส./สสจ/กปอ./WHO /รพ.น่ าน/ ตารวจภูธร / สวท.
น่ าน/ สานักงาน พม./ บ้ านพักเด็กและเยาวชน จ.น่ าน/ สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาน่ านเขต 1 / จังหวัดทหารบกน่ าน / วัฒนธรรมจังหวัด /
ศูนย์วจิ ัยเพื่อสร้ างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กฯลฯ

1. คณะกรรมการชุมชนปลอดภัยเทศบาลเมืองน่ าน
2. คณะกรรมการเมืองปลอดภัยสาหรับเด็ก
2.1 คณะอนุกรรมการเฝ้ าระวังความเสี่ยงและผลิตภัณฑ์ ปลอดภัย
2.2 คณะอนุกรรมการสอบสวนการตายและป้ องกันการจมนา้
2.3 คณะอนุกรรมการด้ านเติมความรู้ ส่ ู ผ้ พู ทิ ักษ์ ความปลอดภัย หมู่บ้านปลอดภัย
ถนนปลอดภัย สนามเด็กเล่นปลอดภัย ควบคุมสุ นัขจรจัด ป้ องกันภัยถูกทา
ร้ าย
2.4 คณะอนุกรรมการด้านโรงเรียนปลอดภัย
2.5 คณะอนุกรรมการด้ านพัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย
2.6 คณะอนุกรรมการด้ านป้องกันภัยสาธารณะ
3. คณะทางานพิเคราะห์ เหตุการณ์ตายในเด็ก
4. คณะทางานเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
5. คณะทางานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองน่ าน
6. คณะกรรมการคลังสมองเทศบาลเมืองน่ าน

หลักการที่ 4
การวัดผลคุณภาพ

การขับเคลื่อนตาบลปลอดภัย (ต่อ)
• การประชุมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติที่จังหวัดลาพูน โดย อบจ.ลาพูน
เป็นเจ้าภาพ ในหัวข้อ “ตาบลปลอดภัย”
• ได้เข้าพบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย “ตาบลขับขี่ปลอดภัย”
ของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน
• การประชุมคณะทางานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตาบลปลอดภัย เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน
พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบแนวทางการ ขับเคลื่อนตาบลปลอดภัย และแต่
ละท่านผู้แทนหน่วยงาน จะนาเสนอ“เกณฑ์ประเมิน ๔ ด้าน”
• สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้นาเรื่อง “ตาบลปลอดภัย ประเทศไทย ปลอดภัย”
เสนอเป็นหนึ่งในหัวข้อประเด็นนโยบายสาธารณะในงานสมัชชา สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒
ที่จะจัดในวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทรา ถนน
แจ้งวัฒนะ (อยู่ระหว่างการพิจารณาของเวทีสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ)
• สพฉ.ได้จัดเตรียมงบประมาณในการประชมุเชิงปฏิบัติการพื้นที่นาร่องและลงพื้นที่
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ประชุมเชิงปฏิบัติการตาบลปลอดภัย ครั้งที่ ๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
• การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตาบลปลอดภัย ครั้งที่ ๑ แนวทางการขับเคลื่อนตาบล
ปลอดภัย / เกณฑ์การวัดตาบลปลอดภัย ๔ ด้าน และพื้นที่นาร่องที่ดาเนินการเรื่อง
ตาบลปลอดภัย
• การเสวนาเรื่องความปลอดภัยในเชิงสาระมิติต่างๆ - มิติทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับตาบล
ปลอดภัย (ดร.วณี ปิ่นประทีป) - ยุติธรรมชุมชน (นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ) - กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน (นายสิน สื่อสวน)

• การแบ่งกลุ่มระดมสมองพิจารณาเกณฑ์
วิธีการและเวลาลงพื้นที่ กากับติดตาม
ประเมิน เสวนา สรุปให้ได้ตัวอย่างตาบล
ที่ผ่านการประเมินตาบลปลอดภัย
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ความคืบหน้าการขับเคลื่อนตาบลปลอดภัย
๑.เกณฑ์การวัดตาบลปลอดภัยมี ๔ ด้าน

๑ วัดความปลอดภัย เชิงโครงสร้างองค์ประกอบ
๒ วัดความปลอดภัยเชิงกลไกภาคปฏิบัติ
๓ วัดความปลอดภัยเชิงสาระมิติ
๔ วัดความปลอดภัยเชิงประสิทธิผล
หลักการ คือ แต่ละตาบลเป็ นผูก้ าหนดตัวชี้วดั ตามบริ บทการขับเคลื่อนตาบล
ปลอดภัย ตามกรอบเมนูตวั ชี้วดั กลางที่คณะทางานฯจัดเตรี ยมให้ และ
แนวทางการประเมินที่เป็ นเป้าหมายความสาเร็ จของแต่ละตาบลเอง โดยไม่
เปรี ยบเทียบกัน และเน้าการส่ งเสริ ม เป็ น Inclusive ไม่ใช่ Exclusive ทั้งนี้เพื่อ
ไม่ให้เกณฑ์ตดั สิ นไม่มีผลกระทบต่อการทาลายขวัญและกาลังใจของพื้นที่
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ภาคใต้

๓.การคัดเลือกพื้นที่นาร่อง จานวน ๒๐ แห่ง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง

อบต บางวัน (พังงา)
เทศบาลตาบลท่าศาลา(นครศรี ธรรมราช)
อบต ศาลาด่าน (กระบี่)
บ้านน้ าเค็ม (พังงา)
เทศบาลตาบลป่ าสัก (ลาพูน)
ชัยปราการ (เชียงใหม่)

นาทอน (สตูล)
อบต ท่าศาลา (นครศรี ธรรมราช)
เทศบาลตาบลท่ายาง (ชุมพร)
เทศบาลตาบลเกาะแต้ว (สงขลา)
ดอนแก้ว (เชียงใหม่)
อุโมงค์ (ลาพูน)

วังทรายพูน (พิจิตร)

บ้านฆ้อง (ราชบุรี)

เทศบาลเมืองน่าน (น่าน)
กลางเวียง (น่าน)
บ้านจารย์ (สุ รินทร์)
คลองหิ นปูน (สระแก้ว)
บางกระเจ้า(สมุทรปราการ)
เทศบาลตาบลตลาดเกียบ (อยุธยา)
แสลงพัน(สระบุรี)

เวียงสา (น่าน)
ตลาด(นครราชสี มา)
ท่าขาม(สมุทรสงคราม)

วังม่วง (สระบุรี)
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พื้นที่ที่จะลงไปเยี่ยม ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• เทศบาลตาบลตลาดเกรียบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• เทศบาลตาบลป่าสัก จังหวัดลาพูน
• เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน
• เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี
• องค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
• องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหินปูน จังหวัดสระแก้ว
• องค์การบริหารส่วนตาบลบางวัน จังหวัดพังงา
• องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจารย์ จังหวัดสุรินทร์
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เครือข่ายภาคประชาชน
อสม NGO เครือข่าย
ประชุมวิชาการเครือข่ายภาค
ผู้ป่วย เครือข่ายผู้พิการ
ประชาชน
องค์กรศาสนา องค์กรรัฐ

โครงการนักสื่อสารกู้ชีพ งบฯ
สสส

ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

ระดับชาติ>ระดับจังหวัด>ระดับชุมชน>ระดับครัวเรือน
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แต่งตั้งคณะทางานกากับ ติดตามและประเมินผล
ตาบลปลอดภัย
๑.เสนอเพื่อทราบความคืบหน้าและให้ความเห็น
๒.เสนอพิจารณา คาสั่งคณะทางานกากับติดตามและประเมินผล
ตาบลปลอดภัย
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