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สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผล 

การดําเนินโครงการตําบลกําปงเฝาระวังเด็กจมน้ํา  

ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖5 

วันพฤหัสบดี ท่ี  ๒4 ตุลาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หอประชุมอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

----------------------------------- 

ผูมาประชุม 

      ลําดับท่ี  ช่ือ – สกุล         ตําแหนง  

๑.    นางละออ โกสันเทียะ  นายก อบต.กําปง 
๒. นายสายชล ชิดพุดซา  สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๘     
๓.   นายบรรจง ประพรม  นักการภารโรง (พนักงานจางท่ัวไป)   
๔.    นายชอบ จิมสันเทียะ   อปพร.    
๕.    นางวาด  โตะมาก      อสม. หมูท่ี ๔    
๖.    นางเพียร จิบสันเทียะ   อสม. หมูท่ี ๔    
7. นายปรีชา เชิดพุดซา  อาสาสมัครกูชีพ 
8.  นายนําพล  ดุลสันเทียะ  คนงานท่ัวไป (พนักงานจางท่ัวไป)    
9. นายสนิท          บุญลอย   อปพร. 
๑0. นางนงนุช ทองหมื่นไวย  นักจัดการงานท่ัวไปปฏบัิติการ 
๑1. นางแดง  กรึกสําโรง  อสม. หมูท่ี ๗ 
๑2. นางวาริน ทองทับ   อสม. หมูท่ี ๗ 
๑3. นายพงษพฒัน     พับโพธิ ์  หัวหนาสํานักปลัด 
๑4. นายโชคบดินทร โตะมาก   ผูใหญบาน หมูท่ี ๔ 
๑5. นายศิริโชค จริงสันเทียะ  อสม. หมูท่ี ๙ 
16. นายทศพร โคตรพันธ  รองปลัด อบต.กําปง 
 

เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 

   เมื่อคณะทํางานมาครบองคประชุมแลว นางละออ   โกสันเทียะ นายก อบต.กําปง ประธาน

คณะทํางานโครงการตําบลกําปง เฝาระวังเด็กจมน้ํา ไดกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุม 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เร่ืองท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม  

นายก อบต.กําปง จากสถานการณขอมูลเด็กจมน้ําของตําบลกําปง  พบวายังไมมีเด็กอายุตํ่ากวา ๑๕ ปเสียชีวิต

จากการจมน้ํา  แตก็ยังปรากฏวามีผูใหญเสียชีวิตจากการจมน้ํา  ซึ่งวายน้ําเปนแตอาจมี

สาเหตุจากการเปนตะคริว การเมาสุรา หรืออุบัติเหตุ  อยางไรก็ตามการท่ียังไมมีเด็กเสียชีวิต

จากการจมน้ําถือเปนเรื่องดีท่ีเราตองรักษาสถิติการไมเสียชีวิตของเด็กเอาไว  และเปนท่ีมา

ของการใหความสําคัญกับการปองกันเด็กจมน้ําของ อบต.กําปง  โดยในปท่ีแลว อบต.กําปงก็

ไดสนับสนุนการดําเนินงานปองกนัเด็กจมน้ํา  โดยรวมกับชมรมอาสาสมัครกูชีพตําบลกําปง
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และกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กําปง ซึ่งผลการดําเนินงานทําใหไดรับรางวัลผูกอการดี

ในระดับเงินมาเมื่อปท่ีแลว  และในปนี้ อบต.กําปงจะสงทีมผูกอการดีเขารับการประเมินผล

งานอีกครั้ง  แตตองยกระดับผลงานใหดีข้ึน  ใหไดเปนระดับทองตอไป   

นายปรีชา เชิดพุดซา ตามท่ีทานนายกไดแจงการวามีการเสียชีวิตจากการจมน้ําซึ่งเปนผูใหญนั้น ขอเพิ่มเติม

รายละเอียดเพื่อเปนประโยชนในการดําเนินงานของเรา จากขอมูลพบวาผูตายเปนคนท่ีวาย

น้ําเกงมาก  แตวันท่ีเกิดเหตุผูตายมีอาการเมาสุราและลงไปวายน้ําในลําเชียงไกรตรงบริเวณ

บานออเหนือ หมูท่ี ๑๔  ทําใหเกิดเปนตะคริว และจมน้ําในท่ีสุด  แมวาจะมีผูเห็นเหตุการณ

อยูในท่ีเกิดเหตุแตก็ไมสามารถชวยเหลือชีวิตผูตายไวได  ดังนั้นการดําเนินงานของเราจะชวย

ไดมากในการใหความรูต้ังแตกอนท่ีคิดจะลงน้ํา  การชวยคนข้ึนจากน้ํา  และการปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน  โดยเฉพาะแหลงน้ําท่ีเกิดเหตุเราตองไปจัดการความเส่ียงดวย 

นายก อบต.กําปง การท่ีเรายังไมมีเด็กเสียชีวิตถือวาเปนเรื่องดี  แตเราตองใหความสําคัญกับพวกผูใหญดวย

ขนาดวายน้ําเปนยังไมรอด ดังนั้นตองสรางความตระหนักและใหความรูและฝกทักษะต้ังแต

วัยเด็กไปจนถึงวัยผูใหญ  วันนี้จึงอยากใหผูเขาประชุมทุกทานแสดงความคิดเห็นและ

เสนอแนะขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานปองกันเด็กจมน้ําของตําบลกําปง

รวมกันตอไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เร่ืองพิจารณาการจัดการแหลงน้ําเสี่ยง 

นายก อบต.กําปง เชิญนายทศพร โคตรพันธ รองปลัด อบต.กําปง ช้ีแจง 

นายทศพร โคตรพันธ แหลงน้ําเส่ียงหมายถึง  แหลงน้ําท่ีชุมชนเห็นรวมกันวาเปนแหลงน้ําเส่ียง  เชน  แหลงน้ําท่ีมี

การลงเลนน้ํา  จับสัตวน้ํา แหลงน้ําเพื่อการเกษตร หวย หนอง คลองบึง เปนตน รวมท้ัง

แหลงน้ําเส่ียงภายในบาน และบริเวณรอบ ๆ บาน  การจัดการแหลงน้ําเส่ียงจึงเปนการ

ดําเนินการตาง ๆ เพื่อปองกันการจมน้ําในแหลงน้ําดังกลาว  ซึ่งอาจเปนการสรางรั้วกั้น  การ

ติดปายเตือนตาง ๆ  การติดปายประชาสัมพันธแนะนําวิธีการชวยเหลือผูประสบเหตุจมน้ํา  

การจัดเตรียมอุปกรณสําหรับชวยเหลือคนตกน้ําจมน้ํา  เปนตน  แตการท่ีเราจะเขาไปจัดการ

แหลงน้ําเส่ียงนั้น  เราตองมีขอมูลจํานวนแหลงน้ําเส่ียงในพื้นท่ีตําบลของเราเสียกอน  วามี

แหลงน้ําใดบาง  ดังนั้นจึงขอสอบถามขอมูลจากท่ีประชุม  เรียงไปทีละหมูบานเริ่มจาก หมูท่ี 

๑ ถึงหมูท่ี ๑๖   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดเสนอรายช่ือแหลงน้ําเส่ียงดังนี้ 

 หมูท่ี ๑  เหมืองบานซาด 

 หมูท่ี ๒  คลองกลํ่า, บึงกระเสียว 

 หมูท่ี ๓  คลองจอก 

 หมูท่ี ๔  คลองข้ีนาก 

 หมูท่ี ๕  บึงหนองแวง 
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 หมูท่ี ๖  หวยลําเชียงไกร, ฝายประชาอาสา 

 หมูท่ี ๗  หวยลําเชียงไกร, ทาหวยใหญ 

 หมูท่ี ๘  บึงพิมาน 

 หมูท่ี ๙   ฝายคลองลุง 

 หมูท่ี ๑๐ อางทาหลังลาด, ฝายโนนหัวนา 

 หมูท่ี ๑๑ กุดโพธิ์, ทาล่ีตะกุด 

 หมูท่ี ๑๒ ฝายลําเชียงไกร 

 หมูท่ี ๑๓ ฝายคลองลุง, ทาตะครอ, ฝายบานจานเหนือ 

 หมูท่ี ๑๔ สะพานขามหวยลําเชียงไกร  บึงออ 

 หมูท่ี ๑๕ ไมมี 

 หมูท่ี ๑๖ คลองวังจาน ทาล่ี, ทาตูม 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เร่ืองแนวทางการดําเนินงานปองกันเด็กจมน้ําประจําป ๒๕๖5 

นายก อบต.กําปง เชิญนายทศพร โคตรพันธ รองปลัด อบต.กําปง ช้ีแจง 

นายทศพร โคตรพันธ สําหรับแนวทางการดําเนินงานปองกันเด็กจมน้ําในปนี้จะเริ่มตนข้ึนในวนันี้  คือการฝกอบรม 

   วิทยากรกระบวนการหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดของตําบลกําปง  ซึ่งทุกทานท่ีเขารวม 

                                กิจกรรมในวันนี้จะกลายเปนวิทยากรเพื่อถายทอดความรูใหแกเด็กนักเรียนทุกแหงของ 

ตําบลกําปง  ซึ่งตามกําหนดการเราจะเริ่มเขาไปใหความรูใหแกเด็กนักเรียน และครูตาม 

โรงเรียนตาง ๆ ใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖4 นี้  จากนั้นเรามีเปาหมายท่ีจะ

ดําเนินการจัดการแหลงน้ําเส่ียงตามพื้นท่ีหมูบานตาง ๆ ใหไดไมนอยกวา ๒๐ แหง   

นายปรีชา เชิดพุดซา ปนี้เรามีความพรอมและมีศักยภาพในการดําเนินการมากข้ึนกวาปท่ีแลว  เนื่องจากการท่ีเรา

มีจํานวนวิทยากรท่ีเพิ่มข้ึนและมีวัสดุอุปกรณเปนของเราเอง  ทําใหเปาหมายในการ

ดําเนินการปนี้เราคิดวาจะขอรับการประเมินผูกอการดีการดําเนินงานปองกันการจมน้ําใน

ระดับทองไดแนนอน  แตท้ังนี้ในป ๒๕๖4 ตองไมมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ําแมแตรายเดียว  

ดังนั้นทุกทานตองชวยกันรณรงคประชาสัมพันธและรวมปองกันไมใหมีเด็กเสียชีวิตจากการ

จมน้ําในปนี้ 

นายสายชล  ชิดพุดซา หากจะเขาดําเนินการในโรงเรียนก็ตองรีบเขาไปประสานกับทางโรงเรียน  เพราะทราบมาวา

โรงเรียนหลายแหงจะปดเทอมกอนส้ินเดือนมีนาคมนี้ 

นายทศพร  โคตรพันธ สําหรับการดําเนินงานในโรงเรียนในปท่ีแลวนั้น เราเขาไปใหความรูเรื่องการตะโกน โยน ยื่น 

การฝกทํา CPR และการฝกสอนหลักสูตรการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดใหแกเด็กท้ัง ๖ โรงเรียน 

ซึ่งไดการตอบรับท่ีดีท้ังจากตัวนักเรียนเองและบรรดาครูอาจารย  ดังนั้นในปนี้จึงกําหนด

เปาหมายการดําเนินงานใหครบทุกโรงเรียน ท้ัง  ๖ แหง แตก็ประเด็นท่ีพึงระวังคือ  การสอน

เด็กผูหญิงลอยตัวในน้ํา  ตองระมัดระวังเปนพิเศษซึ่งทางจังหวัดจะเนนย้ําเรื่องนี้มาก  ดังนั้น  
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ทีมวิทยากรของเราตองมีผูหญิงเขารวมดวยจํานวนหนึ่ง  เพื่อสอนการลอยตัวในน้ําให

เด็กผูหญิงเปนการเฉพาะ  จึงเปนท่ีมาของการเชิญ อสม.ทุกหมูบานเขารวมประชุมในวันนี ้

นายปรีชา เชิดพุดซา สําหรับทีมผูกอการดีของตําบลกําปง  ถือเปนทีมผูกอการดีตนแบบของอําเภอโนนไทยในการ

ดําเนินงานปองกันเด็กจมน้ํา  เนื่องจากเปนตําบลเดียวของอําเภอโนนไทยท่ีมีการจัดต้ังทีม

ข้ึนมาดําเนินงานอยางชัดเจน  ซึ่งไดรับคําชมจากทางอําเภอและจังหวัดมาโดยตลอด 

นายทศพร โคตรพันธ หลังจากเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมสําหรับวันนี้แลว  ก็จะจัดทําแผนการดําเนินงานปองกันการ

จมน้ําของตําบลกําปงใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖5 นี้  เนื่องจากภารกิจของทีม

ผูกอการดี อบต.กําปง นอกจากจะตองดําเนินการในพื้นท่ีของเราแลว ยังตองมีการขยายผล

การดําเนินงานไปสูพื้นท่ีอื่น ๆ อีกดวย  ท่ีผานมาเราไดขยายผลการดําเนินงานในหลายพื้นท่ี

ของอําเภอโนนไทย เชน ตําบลดานจาก ตําบลบัลลังก ตําบลสายออ และตําบลถนนโพธิ ์ 

และในปนี้อาจตองมีการเดินทางไปขยายผลในตางอําเภออีกดวย  ดังนั้นจึงตองเรงดําเนินการ

ในพื้นท่ีของเราใหเสร็จส้ินกอน 

นายก อบต.กําปง มีผูใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม  ถาไมมีก็ขอปดการประชุม  และจะไดดําเนิน

กิจกรรมในลําดับตอไป 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

 

                           (ลงช่ือ)    ทศพร  โคตรพันธ      ผูบันทึกรายงานการประชุม 

(นายทศพร   โคตรพันธ) 

เลขานุการคณะทํางาน 

 
 

                                (ลงช่ือ)     ละออ   โกสันเทียะ    ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นางละออ   โกสันเทียะ) 

ประธานคณะทํางาน 

 

 

 

 

 


