


สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ขอเชิญคนทํางานด้านการป้องกันเด็กจมน้ํา 

จากทุกองค์กร ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล อบจ. เทศบาล อบต.  

โรงพยาบาล รพ.สต. โรงเรียน/สถานศึกษา อาสากู้ภัย มูลนิธิ ฯลฯ ร่วมสร้างทีม (ผู้ก่อการดี)  

การดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา  

เกณฑ์ระดับของผู้ก่อการดี  

1.ระดับทองแดง ได้รับเกียรติบัตร  จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

2. ระดับเงิน  รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 10,000 บาท  จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

3.ระดับทอง  รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 30,000 บาท  จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

วันเวลาท่ีเปิดรับสมัคร (1 ทีมสามารถสมัครได้ท้ัง 4 รอบ) 

 รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤศจิกายน 2557 

 รอบท่ี 2 วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2557- 31 ธันวาคม 2557 

 รอบท่ี 3 วันท่ี 1 มกราคม 2558 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 

 รอบท่ี 4 วันท่ี 1 มีนาคม 2558 – 30 เมษายน 2558 

รายละเอียดข้ันตอนการสมัคร 

 ส่งใบสมัครและแบบประเมินตนเองได้ท่ี  แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 

นครราชสีมา กม.7 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นคราชสีมา 30000 โทร 044-212900 

ต่อ 146  fax : 044-218018                                   E-mail : ohoh9784@hotmail.com หรือ 

anuwat_asut@hotmail.co.th  หรือส่งไปท่ีสํานักงานสาธารณสขุจังหวัดท่ีท่านอาศัยอยู่ (นครราชสีมา 

ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 

 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์มได้ท่ี เว็บไซด์สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 

นครราชสีมา www.dpck5.com   

หลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร 

1. ใบสมัคร1.1 

2. รายชื่อสมาชิกทีมผู้ก่อการดี (ใบสมัคร 1.2) 

3. แบบประเมินตนเอง/หลักฐานประกอบการสมัคร 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมได้ท่ี 

1. นายกฤศ เรียงไธสง ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  

กลุ่มงาน NCD สาํนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา โทร 081-0768029 อีเมล 

ohoh9784 @hotmail.com 

2. นายบารเมษฐ์ ผมคํา ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

กลุ่มงาน NCD สาํนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา โทร 085-6310020 อีเมล 

anuwat_asut@hotmail.co.th 

mailto:anuwat_asut@hotmail.co.th
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ใบสมัคร 1.1 

การขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา  

 

ข้าพเจ้าช่ือ-นามสกุล…………………………………………….……………….. ตําแหน่ง………………………………….…………. 

หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

เบอร์โทร………………………………..………………โทรสาร………………………………….มือถือ……………..………..………… 

E-mail……………………………………………………………………………………………………. 

*เป็นหัวหน้าทีมและ/หรือผู้ทีส่ามารถติดต่อประสานงานได้ 

 

ขอสมัครเข้ารบัการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับ      ทองแดง   เงิน   ทอง 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ช่ือทีม : ผู้ก่อการ

ดี……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 

พ้ืนที่ดําเนินการ : ตําบล……………………………อําเภอ……………………………จังหวัด…………………….….……………. 

ทั้งน้ีได้แนบแบประเมินตนเองและเอกสาร/หลักฐานมาพร้อมกับใบสมคัรฉบับน้ี 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าทีมของข้าพเจ้าได้ดําเนินการตามเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาพรอ้มใบสมัครฉบับ

น้ี และขอรับรองว่าข้อความในเอกสารฉบับน้ีถูกต้อง รวมท้ังยอมรับและถือปฏิบัติตามแนวทางและเง่ือนไขของ

การขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีทุกประการ โดยหากเกิดปัญหา/ความเสียหายใดๆข้ึน ขา้พเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ

ใดๆท้ังสิ้น ทั้งน้ีจึงได้ลงลายมือช่ือมาไว้ ณ ที่น้ีด้วย 

 

 

ลงช่ือ……………………………………………………...หัวหน้าทีม 

        (………………………………………………………) 

                                                              วันที…่……………………………………………………….. 

 

 



รายชื่อสมาชิกทีมผู้ก่อการดี (ใบสมัคร 1.2) 

..........................……………………………………………………………………… 

  

 
ที่ 

 
ช่ือ-สกุล 

 
ตําแหน่ง 

 
บทบาทในทีม 
(หัวหน้า สมาชิก 

ฯลฯ) 

 
หน่วยงาน/ที่

อยู่ 

 
โทรศัพท ์

 
อีเมล 

1  
 

     

2  
 

     

3  
 

     

4  
 

     

5  
 

     

6  
 

     

7  
 

     

8  
 

     

9  
 

     

10  
 

     

 

 

ลงช่ือ……………………………………………………...หัวหน้าทีม 

        (………………………………………………………) 

                                                              วันที…่……………………………………………………….. 



สิ่งท่ีท่านอยากจะดําเนินงานด้านการป้องกันเด็กจมน้ําในพื้นท่ีของท่าน 

 

1. ผลงานดา้นการป้องกันเด็กจมน้ําท่ีทา่นหรอืทีมเคยทาํมาแล้ว (หากไม่เคยดําเนนิการ ก็ไม่ต้อง

ระบ)ุ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ผู้ให้การสนับสนุน/แหล่งทุน...................................................................................................... 

2. ผลงานดา้นการป้องกันเด็กจมน้ําท่ีทา่นหรอืทีมกําลังทาํอยู่ในปัจจุบัน (หากไม่เคยดาํเนนิการ ก็ไม่

ต้องระบ)ุ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ผู้ให้การสนับสนุน/แหล่งทุน...................................................................................................... 

 

3. ผลงานดา้นการป้องกันเด็กจมน้ําท่ีทา่นหรอืทีมต้องการดําเนนิการในอนาคต

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 



ผู้ให้การสนับสนุน/แหล่งทุน...................................................................................................... 

เกณฑ์การประเมินผู้ก่อการดกีารดําเนินงานป้องกันการจมน้ํา ( 10 องค์ประกอบ) 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด ระดับ
ทองแดง 

ระดับ
เงิน 

ระดับ
ทอง 

1.นโยบาย  แผนงาน/โครงการ 

 ความต่อเนื่องในการดําเนนการ 

- √ √ 

2.การบริหารจัดการ  การดําเนินงานในรูปแบบสหสาขา 

 การร่วม Sharing ทรัพยากรในพ้ืนท่ี 

- √ √ 

3.สถานการณ์และข้อมูล  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้
ประโยชน์ข้อมูล 

 กรณีมี Case เกิดข้ึน มีการสอบสวนและ
ดําเนินการแก้ไขปัญหา 

 จํานวนเด็กท่ีเสียชีวิตจากการจมน้าํ 

√ √ √ 

4.การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง  การสํารวจแหล่งน้ําเสี่ยง 

 การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ําเสี่ยง 

√ √ √ 

5.การดําเนินการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 การสอน/ให้คําแนะนําครูพ่ีเลี้ยง 

 การสอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ําเสี่ยง 

 การจัดให้ทีพ้ืนที่ท่ีปลอดภัยสําหรับให้เด็ก
เล่น 

 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก
ศูนย์ฯ 

√ √ √ 

6.การให้ความรู้  การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ํา
ในสถนบริการสาธารณสุขหรือในชุมชน 

√ √ √ 

7.การเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอด 

 การสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพ่ือเอาชีวิตเพ่ือให้
มีวิทยากรในพ้ืนท่ี 

 การสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอด
แก่ประชาชน/เด็ก 

√ √ √ 

8.การสอนฝึกปฏิบัติการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 

 การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 
ให้แก่คนในชุมชน/เด็ก 

- √ √ 

9.การสื่อสารประชาสัมพันธ์  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ํา 

 การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 

√ √ √ 

10.การศึกษาวิจยั  ผลการศึกษาวิจยัหรือผลการติดตาม
ประเมินลในมาตรการท่ีดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

- √ √ 

 



 

แบบประเมินตนเอง 

ผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ระดับทองแดง 

 

 ตัวช้ีวัด หลักฐาน ไม่ม ี มี หมายเหตุ 
1.นโยบาย 
 1.1 มีแผนงาน/โครงการ -    
 1.2มีความต่อเนื่องในการ

ดําเนินการ 
-    

2.การบริหารจัดการ 
 2.1 การดําเนินงานในรูปแบบ

สหสาขา 
-    

 2.2 การร่วม Sharing 
ทรัพยากรในพ้ืนท่ี 

-    

3. สถานการณ์และข้อมูล 
3.1 สถานการณ์และข้อมูลเด็ก
จมน้ํา และมีการใช้ประโยชน์
ข้อมูลในพ้ืนท่ี 

3.1.1 สถานการณ์และข้อมูลเด็กจมน้ํา
ในพ้ืนท่ี 

   

กรณีมี case เกิดข้ึน 
3.2 ต้องมีการสอบสวนการ
จมน้ําในพ้ืนท่ี พร้อมมีการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหา 
(ดําเนินการเฉพาะกรณีท่ีมีการ
จมน้ําเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี) 

-    

 

3.3 จํานวนเด็กท่ีเสียชีวิตจาก
การจมน้ํา 

-    

4. การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง 
4.1 การสํารวจแหล่งน้ําเสี่ยง 4.1.1 ข้อมูลแหล่งน้ําเสี่ยงในพ้ืนท่ี     
4.2 การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณแหล่งน้ําเสี่ยง 

4.2.1 ภาพถ่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณแหล่งน้ําเสี่ยง จํานวนอย่างน้อย 
3 แห่ง 

   

5. การดําเนินการในศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก 
 5.1 การจัด/ผลักดัน/

สนับสนุนให้ศูนยืพัมนาเด็ก
เล็กมีการดําเนินการป้องกัน

5.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างน้อย 1 
แห่ง/ตําบล หรือ 3 แห่ง/อําเภอ มีการ
ดําเนินการป้องกันเด็กจมน้ําดังนี้ 

   



 ตัวช้ีวัด หลักฐาน ไม่ม ี มี หมายเหตุ 
เด็กจมน้ํา 1.สอน/ให้คําแนะนําแก่ครูพ่ีเลี้ยง 

2.จัดการสิ่งแวดล้อมภายในและ
ภายนอกศูนย์ฯ 

  5.1.2 ภาพถ่ายการดําเนินการป้องกัน
แด็กจมน้ําในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง
ท่ีดําเนินการ 

   

6. การให้ความรู้ 
6.1.1 สถานบริการสาธารณสุขหรือ
ชุมชนอย่างน้อย 3 แห่ง มีการให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ํา 

    6.1 การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนให้มีการให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ํา
ในสถานบริการสาธารณสุข
หรือชุมชนอย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้งภายในปีท่ีกําหนด 

6.1.2 ภาพถ่ายการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันการจมน้ําในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือชุมชนทุกแห่งท่ี
ดําเนินการ 

   

7. การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอด* 
7.1.1 รายชื่อผู้ท่ีได้รับการสอนเพ่ือเป็น
วิทยากรสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพ่ือเอา
ชีวิตรอด จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน/ปี 

   7.1 การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนให้เกิดการเรียนการ
สอนหลักสูตรว่ายน้ําเพ่ือเอา
ชีวิตรอดเพ่ือให้มีวิทยากรใน
พ้ืนท่ี 7.1.2 ภาพถ่ายการเรียนการสอน

หลักสูตรว่ายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอดเพ่ือเป็น
วิทยากร 

   

7.2.1 รายชื่อประชาชน/เด็กท่ีได้รับการ
เรียนหลักสูตรว่ายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอด
จํานวนไม่น้อยกว่า 100 คน/ปี 

   

 

7.2 การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนให้เกิดการเรียนการ
สอนหลักสูตรว่ายน้ําเพ่ือเอา
ชีวิตรอดแก่ประชาชน/เด็ก
อายุ 6-14 ปี 7.2.2 ภาพถ่ายการเรียนการสอน

หลักสูตรว่ายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอดแก่
ประชาชน/เด็ก 

   

8. การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 
 8.1 การจัด/ผลักดัน/

สนับสนุนให้แก่คนในชุมชน
หรือเด็กได้ฝึกปฏิบัติการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 
 
 

-    



 ตัวช้ีวัด หลักฐาน ไม่ม ี มี หมายเหตุ 
9. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

9.1 การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนให้ทีกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันการจมน้ํา 

-     

9.2 การสื่อสารประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่างๆเช่นทีวี วิทยุ 
สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว 
จัดนิทรรศการฯลฯ 

9.2.1 ภาพถ่ายกิจกรรม/Clip เสียง/
Clip VDO/สื่อสิ่งพิมพ์ เกี่ยวกับการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ จํานวนอย่าง
น้อย 3 ครั้ง/ปี หรือทุก 4 เดือน 

   

10. การศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผล 
 10.1 การศึกษาวิจัย หรือ

ติดตามประเมินผลใน
มาตรการท่ีดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

-    

 

หมายเหตุ   

ไม่มี หมายถึง ไม่มี/ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ ์

  มี  หมายถึง มคีรบ/สมบูรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินตนเอง 

ผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ระดับเงิน 

 

 ตัวช้ีวัด หลักฐาน ไม่ม ี มี หมายเหตุ 
1.นโยบาย 
 1.1 มีแผนงาน/โครงการ 1.1 มีแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการ

ป้องกันการจมน้ําในปีท่ีขอรับการรับรอง 
   

1.2.1 หลักฐานท่ีแสดงว่ามีการ
ดําเนินงานป้องกนัเด้กจมน้ํามาอย่าง
ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 1 ปี 
1) แผนงาน/โครงการเก่ียวกับการ
ป้องกันการจมน้ําย้อนหลัง 1 ปี (ไม่นับ
รวมปีท่ีขอรับการรับรอง) 
2) ภาพถ่ายการดําเนินงานป้องกนัเด็ก
จมน้ําย้อนหลัง 1 ปี (ไม่นับรวมปีท่ีขอรับ
การรับรอง) 

    1.2มีความต่อเนื่องในการ
ดําเนินการ 

1.2.2 มีแผนการดําเนินงานในปีต่อไป 
(ปีท่ีต่อจากปีท่ีขอรับการรับรอง) 

   

2.การบริหารจัดการ 
2.1.1 หลักฐานท่ีแสดงว่ามีการประชุม
หรือการมีส่วนร่วมของสหสาขา ได้แก่ 
รายชื่อและหน่วยงาน/อาชีพของ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

    2.1 การดําเนินงานในรูปแบบ
สหสาขา 

2.1.2 มีแผนการดําเนินงานในปีต่อไป ( 
ปีท่ีต่อจากปีท่ีขอรับการรับรอง) 

   

 2.2 การร่วม Sharing 
ทรัพยากรในพ้ืนท่ี 

-    

3. สถานการณ์และข้อมูล 
3.1.1 สถานการณ์และข้อมูลเด็กจมน้ํา
ในพ้ืนท่ี 
 
 
 
 

    3.1 สถานการณ์และข้อมูลเด็ก
จมน้ํา และมีการใช้ประโยชน์
ข้อมูลในพ้ืนท่ี 

3.1.2 หลักฐานท่ีแสดงว่ามีการนําข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานป้องกัน

   



 ตัวช้ีวัด หลักฐาน ไม่ม ี มี หมายเหตุ 
เด็กจมน้ํา เช่นนําเสนอข้อมูลในเวทีการ
ประชุมต่างๆ มีการกําหนดมาตรการ
ต่างๆโดยใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว ฯลฯ 
กรณีมี case เกิดข้ึน 
3.2.1 รายงานการสอบสวนการจมน้ําใน
พ้ืนท่ี 

   กรณีมี case เกิดข้ึน 
3.2 ต้องมีการสอบสวนการ
จมน้ําในพ้ืนท่ี พร้อมมีการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหา 
(ดําเนินการเฉพาะกรณีท่ีมีการ
จมน้ําเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี) 
 
 

3.2.2 หลักฐานท่ีแสดงว่า มีการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหา เช่น
ประชาสัมพันธ์ สร้างรั้ว ติดป้ายเตือน 
ฝังกลบแหล่งน้ํา ฯลฯ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง 
4.1.1 ภาพถ่ายการสํารวจแหล่งน้าํเสี่ยง
ในพ้ืนท่ี 

   4.1 การสํารวจแหล่งน้ําเสี่ยง 

4.1.2 แผนท่ีแหล่งน้ําเสี่ยงในชุมชน    

 

4.2 การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณแหล่งน้ําเสี่ยง 

4.2.1 ภาพถ่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมบ
ริเวรแหล่งน้ําเสี่ยง อย่างน้อยร้อยละ 30 
ของจํานวนแหล่งน้ําเสี่ยงท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี 
หรืออย่างน้อย 10 แห่ง โดยต้องมีการ
ดําเนินการดังนี้ 
1) สร้างรั้วและ/หรือติดป้ายคําเตือน 
2) จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับช่วยคนตกน้ํา
ไว้บริเวรแหล่งน้ําเสี่ยง เช่นไม้ เชือก ถัง
แกลลอนพลาสติกเปล่า 

   

5. การดําเนินการในศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก 
 5.1 การจัด/ผลักดัน/

สนับสนุนให้ศูนยืพัมนาเด็ก
เล็กมีการดําเนินการป้องกัน
เด็กจมน้ํา 

5.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างน้อย 5 
แห่ง มีการดําเนินการป้องกันเด็กจมน้ํา
ดังน้ี 
1) สอน/ให้คําแนะนําแก่ครูพ่ีเลี้ยง 
2) สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ําเสี่ยง 
3) จัดให้มีพ้ืนที่ท่ีปลอดภัยสําหรับให้เด็ก
เล่น 
4) จัดการสิ่งแวดล้อมภายในและ
ภายนอกศูนย์ 

   

  5.1.2 ภาพถ่ายการดําเนินการป้องกัน
แด็กจมน้ําในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง
ท่ีดําเนินการ 

   



 ตัวช้ีวัด หลักฐาน ไม่ม ี มี หมายเหตุ 
6. การให้ความรู้ 

6.1.1 สถานบริการสาธารณสุขหรือ
ชุมชนอย่างน้อย 5 แห่ง มีการให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ํา 

    6.1 การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนให้มีการให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ํา
ในสถานบริการสาธารณสุข
หรือชุมชนอย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้งภายในปีท่ีกําหนด 

6.1.2 ภาพถ่ายการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันการจมน้ําในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือชุมชนทุกแห่งท่ี
ดําเนินการ 

   

7. การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอด* 
7.1.1 รายชื่อผู้ท่ีได้รับการสอนเพ่ือเป็น
วิทยากรสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพ่ือเอา
ชีวิตรอด จํานวนไม่น้อยกว่า 20 คน/ปี 

   7.1 การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนให้เกิดการเรียนการ
สอนหลักสูตรว่ายน้ําเพ่ือเอา
ชีวิตรอดเพ่ือให้มีวิทยากรใน
พ้ืนท่ี 7.1.2 ภาพถ่ายการเรียนการสอน

หลักสูตรว่ายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอดเพ่ือเป็น
วิทยากร 

   

7.2.1 รายชื่อประชาชน/เด็กท่ีได้รับการ
เรียนหลักสูตรว่ายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอด
จํานวนไม่น้อยกว่า 400 คน/ปี 

   

 

7.2 การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนให้เกิดการเรียนการ
สอนหลักสูตรว่ายน้ําเพ่ือเอา
ชีวิตรอดแก่ประชาชน/เด็ก
อายุ 6-14 ปี 7.2.2 ภาพถ่ายการเรียนการสอน

หลักสูตรว่ายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอดแก่
ประชาชน/เด็ก 

   

8. การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR)* 
8.1.1 รายชื่อคนในชุมชนหรือเด็กท่ีได้
ฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 
จํานวนไม่น้อยกว่า 30 คน/ปี 

    8.1 การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนให้แก่คนในชุมชน
หรือเด็กได้ฝึกปฏิบัติการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 

8.1.2 ภาพถ่ายการเรียนการสอนฝึก
ปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 
 

   

9. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
9.1 การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนให้ทีกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันการจมน้ํา 

9.1.1 ภาพถ่ายกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกัน
เด็กจมน้ํา จํานวนปีละ 1 คร้ัง 

    

9.2 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 9.2.1 ภาพถ่ายกิจกรรม/Clip เสียง/    



 ตัวช้ีวัด หลักฐาน ไม่ม ี มี หมายเหตุ 
ผ่านช่องทางต่างๆเช่นทีวี วิทยุ 
สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว 
จัดนิทรรศการฯลฯ 

Clip VDO/สื่อสิ่งพิมพ์ เกี่ยวกับการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ จํานวนอย่าง
น้อย ทุกๆ 2 เดือน 

10. การศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผล 
 10.1 การศึกษาวิจัย หรือ

ติดตามประเมินผลใน
มาตรการท่ีดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

10.1.1 ผลการศึกษาวิจัยหรือผลการ
ติดตามประเมินผลในมาตรการท่ี
ดําเนินงานในพ้ืนท่ี จํานวนอย่างน้อย 1 
เรื่อง 

   

 

หมายเหตุ  

  *   จะมีการสุ่มประเมินในเชิงคุณภาพ 

ไม่มี  หมายถึง  ไม่ม/ีไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์ 

  มี   หมายถึง  มีครบ/สมบูรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินตนเอง 

ผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ระดับทอง 

 

 ตัวช้ีวัด หลักฐาน ไม่ม ี มี หมายเหตุ 
1.นโยบาย 
 1.1 มแีผนงาน/โครงการ 1.1 มแีผนงาน/โครงการเก่ียวกับ

การป้องกันการจมนํ้าในปีที่ขอรับ
การรับรอง 

   

1.2.1 หลักฐานที่แสดงว่ามีการ
ดําเนินงานป้องกันเด้กจมนํ้ามา
อย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 1 ปี 
1) แผนงาน/โครงการเก่ียวกับการ
ป้องกันการจมนํ้าย้อนหลัง 1 ปี (ไม่
นับรวมปีที่ขอรับการรับรอง) 
2) ภาพถ่ายการดําเนินงานป้องกัน
เด็กจมนํ้าย้อนหลัง 1 ปี (ไม่นับรวม
ปีที่ขอรับการรับรอง) 

    1.2มีความต่อเน่ืองในการ
ดําเนินการ 

1.2.2 มีแผนการดําเนินงานในปี
ต่อไป (ปีที่ต่อจากปีที่ขอรับการ
รับรอง) 

   

2.การบริหารจัดการ 
2.1.1 หลักฐานที่แสดงว่ามีการ
ประชุมหรือการมีส่วนร่วมของสห
สาขา ได้แก่ รายช่ือและหน่วยงาน/
อาชีพของผู้เข้าร่วมประชุม 

    2.1 การดําเนินงานใน
รูปแบบสหสาขา 

2.1.2 ภาพถ่ายการประชุม    
 2.2 การร่วม Sharing 

ทรัพยากรในพ้ืนที่ 
2.2.1 หลักฐานการร่วม sharing 
ทระพยากรในพ้ืนที่ได้แก่ คน เงิน 
ของ 

   

3. สถานการณ์และข้อมูล 



 ตัวช้ีวัด หลักฐาน ไม่ม ี มี หมายเหตุ 
3.1.1 สถานการณ์และข้อมลูเด็ก
จมนํ้าในพ้ืนที ่
 
 
 
 
 

   3.1 สถานการณ์และข้อมลู
เด็กจมนํ้า และมีการใช้
ประโยชน์ข้อมูลในพ้ืนที ่

3.1.2 หลักฐานที่แสดงว่ามีการนํา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
ดําเนินงานป้องกันเด็กจมนํ้า เช่น
นําเสนอข้อมูลในเวทีการประชุม
ต่างๆ มีการกําหนดมาตรการต่างๆ
โดยใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว ฯลฯ 

   

กรณีมี case เกิดขึ้น 
3.2.1 รายงานการสอบสวนการ
จมนํ้าในพ้ืนที ่

   กรณีมี case เกิดขึ้น 
3.2 ต้องมีการสอบสวน
การจมนํ้าในพ้ืนที่ พร้อมมี
การดําเนินการแก้ไข
ปัญหา (ดําเนินการเฉพาะ
กรณีที่มีการจมนํ้าเกิดขึ้น
ในพ้ืนที)่ 

3.2.2 หลักฐานที่แสดงว่า มกีาร
ดําเนินการแก้ไขปัญหา เช่น
ประชาสัมพันธ์ สร้างรั้ว ติดป้าย
เตือน ฝังกลบแหล่งนํ้า ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

3.3 จํานวนเด็กที่เสียชีวิต
จากการจมนํ้า 
 

3.3.1 ในช่วงที่ดําเนินการต้องไม่มี
เด็กเสียชีวิตจากการจมนํ้า หรือมี
เด็กเสียชีวิตจากการจมนํ้าน้อกว่าปี
ที่ผ่านมาโดยคิดเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกัน 

   

4. การจัดการแหล่งนํ้าเสี่ยง 
4.1.1 ภาพถ่ายการสํารวจแหล่งนํ้า
เสี่ยง 

   4.1 การสํารวจแหล่งนํ้า
เสี่ยง 

4.1.2 แผนที่แหล่งนํ้าเสี่ยงในชุมชน    

 

4.2 การจัดการ
สิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่ง
นํ้าเสี่ยง 

4.2.1 ภาพถ่ายการจัดการ
สิ่งแวดล้อมบริเวรแหล่งนํ้าเสี่ยง 
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจํานวน
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แหล่งนํ้าเสี่ยงที่มีอยู่ในพ้ืนที ่หรือ
อย่างน้อย 20 แห่ง โดยต้องมีการ
ดําเนินการดังน้ี 
1) สร้างรั้วและ/หรือติดป้ายคํา
เตือน 
2) จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับช่วยคน
ตกนํ้าไว้บริเวรแหล่งนํ้าเสี่ยง เช่นไม้ 
เชือก ถังแกลลอนพลาสติกเปล่า 
 
 
 
 

5. การดําเนินการในศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก 
 5.1 การจัด/ผลักดัน/

สนับสนุนใหศ้นูยืพัมนา
เด็กเล็กมีการดําเนินการ
ป้องกันเด็กจมนํ้า 

5.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างน้อย 
5 แห่ง มีการดําเนินการป้องกันเด็ก
จมนํ้าดังน้ี 
1) สอน/ให้คําแนะนําแก่ครูพ่ีเลี้ยง 
2) สอนให้เด็กรู้จักแหล่งนํ้าเสี่ยง 
3) จัดให้มีพ้ืนที่ที่ปลอดภัยสาํหรับ
ให้เด็กเล่น 
4) จัดการสิ่งแวดล้อมภายในและ
ภายนอกศูนย์ 
 

   

  5.1.2 ภาพถ่ายการดําเนินการ
ป้องกันแด็กจมนํ้าในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุกแห่งที่ดําเนินการ 

   

6. การให้ความรู้ 
 6.1 การจัด/ผลักดัน/

สนับสนุนใหม้กีารให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การจมนํ้าในสถานบริการ

6.1.1 สถานบริการสาธารณสุขหรือ
ชุมชนอย่างน้อย 5 แห่ง มีการให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ
จมนํ้า 
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สาธารณสุขหรือชุมชน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ภายในปีที่กําหนด 

6.1.2 ภาพถ่ายการให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกันการจมนํ้าใน
สถานบริการสาธารณสุขหรือชุมชน
ทุกแห่งที่ดําเนินการ 

   

7. การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอด* 
7.1.1 รายช่ือผู้ที่ได้รับการสอนเพ่ือ
เป็นวิทยากรสอนหลักสูตรว่ายน้ํา
เพ่ือเอาชีวิตรอด จํานวนไม่น้อย
กว่า 30 คน/ปี 

   7.1 การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนให้เกิดการเรียน
การสอนหลักสตูรว่ายน้ํา
เพ่ือเอาชีวิตรอดเพ่ือให้มี
วิทยากรในพ้ืนที่ 7.1.2 ภาพถ่ายการเรียนการสอน

หลักสูตรว่ายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอด
เพ่ือเป็นวิทยากร 

   

7.2.1 รายช่ือประชาชน/เด็กที่
ได้รับการเรียนหลักสูตรว่ายน้ําเพ่ือ
เอาชีวิตรอดจํานวนไม่น้อยกว่า 
900 คน/ปี 
 

   

 

7.2 การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนให้เกิดการเรียน
การสอนหลักสตูรว่ายน้ํา
เพ่ือเอาชีวิตรอดแก่
ประชาชน/เด็กอายุ 6-14 
ปี 7.2.2 ภาพถ่ายการเรียนการสอน

หลักสูตรว่ายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอดแก่
ประชาชน/เด็ก 

   

8. การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR)* 
8.1.1 รายช่ือคนในชุมชนหรือเด็กที่
ได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(CPR) จํานวนไม่น้อยกว่า 50 คน/
ปี 
 
 

    8.1 การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนใหแ้ก่คนใน
ชุมชนหรือเด็กได้ฝึก
ปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(CPR) 

8.1.2 ภาพถ่ายการเรียนการสอน
ฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 

   

9. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 9.1 การจัด/ผลักดัน/

สนับสนุนใหท้กีิจกรรม
9.1.1 ภาพถ่ายกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันเด็กจมนํ้า จํานวนปีละ 1 

   



 ตัวช้ีวัด หลักฐาน ไม่ม ี มี หมายเหตุ 
รณรงค์ป้องกันการจมนํ้า ครั้ง 
9.2 การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆเช่นทีวี วิทยุ 
สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจาย
ข่าว จัดนิทรรศการฯลฯ 

9.2.1 ภาพถ่ายกิจกรรม/Clip 
เสียง/Clip VDO/สื่อสิ่งพิมพ์ 
เก่ียวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์
อ่ืนๆ จํานวนอย่างน้อยทุกเดือน 

   

10. การศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผล 
 10.1 การศึกษาวิจัย หรือ

ติดตามประเมินผลใน
มาตรการท่ีดําเนินงานใน
พ้ืนที่ 

10.1.1 ผลการศึกษาวิจัยหรือผล
การติดตามประเมินผลในมาตรการ
ที่ดําเนินงานในพ้ืนที่ จํานวนอย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

   

 

หมายเหตุ  

  *   จะมีการสุ่มประเมินในเชิงคุณภาพ 

ไม่มี  หมายถึง  ไม่ม/ีไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์ 

  มี   หมายถึง  มีครบ/สมบูรณ ์

 

 


