สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผล
การดําเนินโครงการตําบลกําปงเฝาระวังเด็กจมน้ํา
ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4
วันพฤหัสบดี ที่ ๒4 ตุลาคม ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลกําปง
----------------------------------ผูมาประชุม
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
7.
8.
9.
๑0.
๑1.
๑2.
๑3.
๑4.
๑5.
16.

ชื่อ – สกุล
นายมีชัย
จงสันเทียะ
นายสายชล
ชิดพุดซา
นายบรรจง
ประพรม
นายชอบ
จิมสันเทียะ
นางวาด
โตะมาก
นางเพียร
จิบสันเทียะ
นายปรีชา
เชิดพุดซา
นายนําพล
ดุลสันเทียะ
นายสนิท
บุญลอย
นางนงนุช
ทองหมื่นไวย
นางแดง
กรึกสําโรง
นางวาริน
ทองทับ
นายพงษพฒ
ั น พับโพธิ์
นายโชคบดินทร โตะมาก
นายศิริโชค
จริงสันเทียะ
นายทศพร
โคตรพันธ

ตําแหนง
นายก อบต.กําปง
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๘
นักการภารโรง (พนักงานจางทั่วไป)
อปพร.
อสม. หมูที่ ๔
อสม. หมูที่ ๔
อาสาสมัครกูชีพ
คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)
อปพร.
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อสม. หมูที่ ๗
อสม. หมูที่ ๗
หัวหนาสํานักปลัด
ผูใหญบาน หมูที่ ๔
อสม. หมูที่ ๙
รองปลัด อบต.กําปง

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อคณะทํางานมาครบองคประชุมแลว นายมีชัย จงสันเทียะ นายก อบต.กําปง ประธาน
คณะทํางานโครงการตําบลกําปง เฝาระวังเด็กจมน้ํา ไดกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายก อบต.กําปง

เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
จากสถานการณขอมูลเด็กจมน้ําของตําบลกําปง พบวายังไมมีเด็กอายุต่ํากวา ๑๕ ปเสียชีวิต
จากการจมน้ํา แตก็ยังปรากฏวามีผูใหญเสียชีวิตจากการจมน้ํา ซึ่งวายน้ําเปนแตอาจมี
สาเหตุจากการเปนตะคริว การเมาสุรา หรืออุบัติเหตุ อยางไรก็ตามการที่ยังไมมีเด็กเสียชีวิต
จากการจมน้ําถือเปนเรื่องดีที่เราตองรักษาสถิติการไมเสียชีวิตของเด็กเอาไว และเปนที่มา
ของการใหความสําคัญกับการปองกันเด็กจมน้ําของ อบต.กําปง โดยในปที่แลว อบต.กําปงก็
ไดสนับสนุนการดําเนินงานปองกันเด็กจมน้ํา โดยรวมกับชมรมอาสาสมัครกูชีพตําบลกําปง
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นายปรีชา เชิดพุดซา

นายก อบต.กําปง

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นายก อบต.กําปง
นายทศพร โคตรพันธ

มติที่ประชุม

และกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กําปง ซึ่งผลการดําเนินงานทําใหไดรับรางวัลผูกอการดี
ในระดับเงินมาเมื่อปที่แลว และในปนี้ อบต.กําปงจะสงทีมผูกอการดีเขารับการประเมินผล
งานอีกครั้ง แตตองยกระดับผลงานใหดีขึ้น ใหไดเปนระดับทองตอไป
ตามที่ทานนายกไดแจงการวามีการเสียชีวิตจากการจมน้ําซึ่งเปนผูใหญนั้น ขอเพิ่มเติม
รายละเอียดเพื่อเปนประโยชนในการดําเนินงานของเรา จากขอมูลพบวาผูตายเปนคนที่วาย
น้ําเกงมาก แตวันที่เกิดเหตุผูตายมีอาการเมาสุราและลงไปวายน้ําในลําเชียงไกรตรงบริเวณ
บานออเหนือ หมูที่ ๑๔ ทําใหเกิดเปนตะคริว และจมน้ําในที่สุด แมวาจะมีผูเห็นเหตุการณ
อยูในที่เกิดเหตุแตก็ไมสามารถชวยเหลือชีวิตผูตายไวได ดังนั้นการดําเนินงานของเราจะชวย
ไดมากในการใหความรูตั้งแตกอนที่คิดจะลงน้ํา การชวยคนขึ้นจากน้ํา และการปฐม
พยาบาลเบื้องตน โดยเฉพาะแหลงน้ําที่เกิดเหตุเราตองไปจัดการความเสี่ยงดวย
การที่เรายังไมมีเด็กเสียชีวิตถือวาเปนเรื่องดี แตเราตองใหความสําคัญกับพวกผูใหญดวย
ขนาดวายน้ําเปนยังไมรอด ดังนั้นตองสรางความตระหนักและใหความรูและฝกทักษะตั้งแต
วัยเด็กไปจนถึงวัยผูใหญ วันนี้จึงอยากใหผูเขาประชุมทุกทานแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานปองกันเด็กจมน้ําของตําบลกําปง
รวมกันตอไป
รับทราบ
เรื่องพิจารณาการจัดการแหลงน้ําเสี่ยง
เชิญนายทศพร โคตรพันธ รองปลัด อบต.กําปง ชี้แจง
แหลงน้ําเสี่ยงหมายถึง แหลงน้ําที่ชุมชนเห็นรวมกันวาเปนแหลงน้ําเสี่ยง เชน แหลงน้ําที่มี
การลงเลนน้ํา จับสัตวน้ํา แหลงน้ําเพื่อการเกษตร หวย หนอง คลองบึง เปนตน รวมทั้ง
แหลงน้ําเสี่ยงภายในบาน และบริเวณรอบ ๆ บาน การจัดการแหลงน้ําเสี่ยงจึงเปนการ
ดําเนินการตาง ๆ เพื่อปองกันการจมน้ําในแหลงน้ําดังกลาว ซึ่งอาจเปนการสรางรั้วกั้น การ
ติดปายเตือนตาง ๆ การติดปายประชาสัมพันธแนะนําวิธีการชวยเหลือผูประสบเหตุจมน้ํา
การจัดเตรียมอุปกรณสําหรับชวยเหลือคนตกน้ําจมน้ํา เปนตน แตการที่เราจะเขาไปจัดการ
แหลงน้ําเสี่ยงนั้น เราตองมีขอมูลจํานวนแหลงน้ําเสี่ยงในพื้นที่ตําบลของเราเสียกอน วามี
แหลงน้ําใดบาง ดังนั้นจึงขอสอบถามขอมูลจากที่ประชุม เรียงไปทีละหมูบานเริ่มจาก หมูที่
๑ ถึงหมูที่ ๑๖
ที่ประชุมไดเสนอรายชื่อแหลงน้ําเสี่ยงดังนี้
หมูที่ ๑ เหมืองบานซาด
หมูที่ ๒ คลองกล่ํา, บึงกระเสียว
หมูที่ ๓ คลองจอก
หมูที่ ๔ คลองขี้นาก
หมูที่ ๕ บึงหนองแวง
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หมูที่ ๖ หวยลําเชียงไกร, ฝายประชาอาสา
หมูที่ ๗ หวยลําเชียงไกร, ทาหวยใหญ
หมูที่ ๘ บึงพิมาน
หมูที่ ๙ ฝายคลองลุง
หมูที่ ๑๐ อางทาหลังลาด, ฝายโนนหัวนา
หมูที่ ๑๑ กุดโพธิ์, ทาลี่ตะกุด
หมูที่ ๑๒ ฝายลําเชียงไกร
หมูที่ ๑๓ ฝายคลองลุง, ทาตะครอ, ฝายบานจานเหนือ
หมูที่ ๑๔ สะพานขามหวยลําเชียงไกร บึงออ
หมูที่ ๑๕ ไมมี
หมูที่ ๑๖ คลองวังจาน ทาลี่, ทาตูม
ระเบียบวาระที่ ๓
นายก อบต.กําปง
นายทศพร โคตรพันธ

เรื่องแนวทางการดําเนินงานปองกันเด็กจมน้ําประจําป ๒๕๖4
เชิญนายทศพร โคตรพันธ รองปลัด อบต.กําปง ชี้แจง
สําหรับแนวทางการดําเนินงานปองกันเด็กจมน้ําในปนี้จะเริ่มตนขึ้นในวันนี้ คือการฝกอบรม
วิทยากรกระบวนการหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดของตําบลกําปง ซึ่งทุกทานที่เขารวม
กิจกรรมในวันนี้จะกลายเปนวิทยากรเพื่อถายทอดความรูใหแกเด็กนักเรียนทุกแหงของ
ตําบลกําปง ซึ่งตามกําหนดการเราจะเริ่มเขาไปใหความรูใหแกเด็กนักเรียน และครูตาม
โรงเรียนตาง ๆ ใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖4 นี้ จากนั้นเรามีเปาหมายทีจ่ ะ
ดําเนินการจัดการแหลงน้ําเสี่ยงตามพื้นที่หมูบานตาง ๆ ใหไดไมนอยกวา ๒๐ แหง
นายปรีชา เชิดพุดซา ปนี้เรามีความพรอมและมีศักยภาพในการดําเนินการมากขึ้นกวาปที่แลว เนื่องจากการที่เรา
มีจํานวนวิทยากรที่เพิ่มขึ้นและมีวัสดุอุปกรณเปนของเราเอง ทําใหเปาหมายในการ
ดําเนินการปนี้เราคิดวาจะขอรับการประเมินผูกอการดีการดําเนินงานปองกันการจมน้ําใน
ระดับทองไดแนนอน แตทั้งนี้ในป ๒๕๖4 ตองไมมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ําแมแตรายเดียว
ดังนั้นทุกทานตองชวยกันรณรงคประชาสัมพันธและรวมปองกันไมใหมีเด็กเสียชีวิตจากการ
จมน้ําในปนี้
นายสายชล ชิดพุดซา หากจะเขาดําเนินการในโรงเรียนก็ตองรีบเขาไปประสานกับทางโรงเรียน เพราะทราบมาวา
โรงเรียนหลายแหงจะปดเทอมกอนสิ้นเดือนมีนาคมนี้
นายทศพร โคตรพันธ สําหรับการดําเนินงานในโรงเรียนในปที่แลวนั้น เราเขาไปใหความรูเรื่องการตะโกน โยน ยื่น
การฝกทํา CPR และการฝกสอนหลักสูตรการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดใหแกเด็กทั้ง ๖ โรงเรียน
ซึ่งไดการตอบรับที่ดีทั้งจากตัวนักเรียนเองและบรรดาครูอาจารย ดังนั้นในปนี้จึงกําหนด
เปาหมายการดําเนินงานใหครบทุกโรงเรียน ทั้ง ๖ แหง แตก็ประเด็นที่พึงระวังคือ การสอน
เด็กผูหญิงลอยตัวในน้ํา ตองระมัดระวังเปนพิเศษซึ่งทางจังหวัดจะเนนย้ําเรื่องนี้มาก ดังนั้น
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ทีมวิทยากรของเราตองมีผูหญิงเขารวมดวยจํานวนหนึ่ง เพื่อสอนการลอยตัวในน้ําให
เด็กผูหญิงเปนการเฉพาะ จึงเปนที่มาของการเชิญ อสม.ทุกหมูบานเขารวมประชุมในวันนี้
นายปรีชา เชิดพุดซา สําหรับทีมผูกอการดีของตําบลกําปง ถือเปนทีมผูกอการดีตนแบบของอําเภอโนนไทยในการ
ดําเนินงานปองกันเด็กจมน้ํา เนื่องจากเปนตําบลเดียวของอําเภอโนนไทยที่มีการจัดตั้งทีม
ขึ้นมาดําเนินงานอยางชัดเจน ซึ่งไดรับคําชมจากทางอําเภอและจังหวัดมาโดยตลอด
นายทศพร โคตรพันธ หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมสําหรับวันนี้แลว ก็จะจัดทําแผนการดําเนินงานปองกันการ
จมน้ําของตําบลกําปงใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖4 นี้ เนื่องจากภารกิจของทีม
ผูกอการดี อบต.กําปง นอกจากจะตองดําเนินการในพื้นที่ของเราแลว ยังตองมีการขยายผล
การดําเนินงานไปสูพื้นที่อื่น ๆ อีกดวย ที่ผานมาเราไดขยายผลการดําเนินงานในหลายพื้นที่
ของอําเภอโนนไทย เชน ตําบลดานจาก ตําบลบัลลังก ตําบลสายออ และตําบลถนนโพธิ์
และในปนี้อาจตองมีการเดินทางไปขยายผลในตางอําเภออีกดวย ดังนั้นจึงตองเรงดําเนินการ
ในพื้นที่ของเราใหเสร็จสิ้นกอน
นายก อบต.กําปง
มีผูใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมีก็ขอปดการประชุม และจะไดดําเนิน
กิจกรรมในลําดับตอไป
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
(ลงชื่อ) ทศพร โคตรพันธ ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายทศพร โคตรพันธ)
เลขานุการคณะทํางาน
(ลงชื่อ)

มีชัย จงสันเทียะ ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายมีชัย จงสันเทียะ)
ประธานคณะทํางาน
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