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ภาคผนวก
ทีมประเมินผูกอการดีการดำเนินงานปองกันการจมน้ำ ระดับเขต
แบบประเมินตนเองผูกอการดี การดำเนินงานปองกันการจมน้ำ “ระดับทองแดง”
แบบประเมินตนเองผูกอการดี การดำเนินงานปองกันการจมน้ำ “ระดับเงิน”
แบบประเมินตนเองผูกอการดี การดำเนินงานปองกันการจมน้ำ “ระดับทอง”
ใบสมัครการขอรับรองเปนผูกอการดี (MERIT MAKER) การดำเนินงานปองกันเด็กจมน้ำ
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คูม อื การปฏิบตั งิ าน
ประเมินผูก อ การดี การดำเนินงานปองกันการจมน้ำ (MERIT MAKER)
1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางการประเมินผูกอการดีการดำเนินงานปองกันการจมน้ำ (MERIT MAKER) ใหกับ ผู
เขามาปฏิบัติงานใหมสามารถปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองที่หนวยงานกำหนด
2. ขอบเขต
คูม ือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแตขั้นตอนการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
การขอรับรองการเป นผู ก อการดีทำแบบประเมิ นตนเองในระดั บทอง เงิน ทองแดง และส งใบสมัคร พร อม
หลักฐานประกอบการดำเนินงาน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการ
ดำเนินงานปองกันการจมน้ำ ของสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 สระบุรี) และหนวยงาน
ภายนอกที่ตองการขอรับรองการเปนผูกอการดี เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล องคการบริหารสวนตำบล
เปนตน
3. คําจํากัดความ
– สคร.4 สระบุรี คือ สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
– ผูกอการดี (MERIT MAKER) คือ ทีมที่มีการดำเนินงานปองกันการจมน้ำในมาตรการตางๆ
– การดำเนิน งานปอ งกัน การจมน้ำ คือ มีการดำเนินงานป องกั น การจมน้ำ ในเรื่องนโยบายการ
บริหารจัดการ สถานการณและขอมูล การจัดการแหลงน้ำเสี่ยง การดำเนินการในศูนยพาเด็กเล็ก
การใหความรู การเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟน
คื น ชี พ (CPR) การสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ และการศึ ก ษาวิ จั ย หรื อ ติ ด ตามประเมิ น ผล
4. หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
4.๑ ที มประเมินระดับเขต มีห นาที่ป ระเมิน การดำเนินงานในระดับ เงิน และทอง และแจงผลการ
ประเมินไปยังกองปองกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และส งรายชื่อที มที่คัดเลือ ก
พรอมทั้งเอกสารและหลักฐานตางๆ ไปยังกองปองกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
4.2 ทีมประเมินระดับ จังหวัด มีหนาที่ประเมินรับ รองทีมที่ขอรับรองเปนผูกอการดีระดับ ทองแดง
รวมถึงประเมินเบื้องตนทีมที่ขอรับรองเปนผูกอการดีระดับเงินและระดับทอง และแจงผลการประเมินรับรอง
การเปนผูกอการดีสงใหสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
5.ระเบียบปฏิบัติ
1) การประเมิน ตนเองเบื้ อ งต น ประเมิ น การดำเนิ น ตามแบบประเมิ น ตนเองผู ก อ การดี (MERIT
MAKER) การดำเนินงานปองกันการจมน้ำ “ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง”
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2) การประเมินเชิงคุณภาพ คุณภาพการดำเนินงานแตละกิจกรรมเชื่อมโยงกับการวิเคราะหขอมูล
6. ผังกระบวนการปฏิบัตงิ าน (Work Flow)
สคร.4 สระบุรีชี้แจงแนวทางการประเมินรับรอง
การเปนผูกอการดีการดำเนินงานปองกันการจมน้ำ
ใหเครือขายและหนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่เขารวมสมัครและสงรายงานผลการประเมินตนเอง
ใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)เพื่อขอรับการรับรอง
สสจ.ประเมินรับรองผล
จาก 1)เอกสาร และ 2) ทาง video conference เพิ่มเติม

แจงกลับ
หนวยงานขอรับ
การประเมิน

สสจ. ประเมินผลทีมที่ขอรับรอง
การเปนผูกอการดี

ไมผา น

ผาน
ผานระดับทองแดง
สสจ.ออกใบรับรองผลระดับทองแดง

ผานระดับเงิน และ ทอง
สสจ.แจงผลให สคร. 4 สระบุรี
สคร. 4 สระบุรี รับการรายงานผล
หนวยงานเตรียมประเมินรับรองผล

ระดับเงิน และระดับทอง
สคร. 4 สระบุรี ประเมินรับรองผล
ทาง video conference

แจงกลับ สสจ.เพื่อสงตอ
ใหหนวยงานขอรับการ
ประเมิน

ไมผา น

ทีม สคร.4 สระบุรี
พิจารณาผลการประเมิน
ผาน
สคร.4 สระบุรี รายงานผลตอ
1.ผูบริหาร เพื่อทราบ 2.สวนกลาง เพื่อสุมประเมิน
และพิจารณามอบเกียรติบัตรตอไป
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7. ขั้นตอนการการปฏิบตั งิ าน การประเมินผูก อ การดี การดำเนินงานปองกันการจมน้ำ (MERIT MAKER)
ลำดับ
ที่
1.

ผังกระบวนการ

สคร.สคร.4สระบุรชี ี้แจงแนวทางการดำเนินงานใหกับผูรับผิดชอบงาน
ของ สสจ. โดยการจัดประชุมหรือสงเอกสารแนวทาง

2.
3
4

ไมผาน
ผาน

5
6
ไมผาน
ผาน
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รายละเอียดงาน

ทีมที่ขอรับรองการเปนผูกอการดีทำแบบประเมินตนเองและสงใบ
สมัคร พรอมหลักฐานประกอบการดำเนินงานให สสจ. ในพื้นที่
ทีมประเมินระดับจังหวัดดำเนินการประเมินรับรองผูกอการดีระดับ
ทองแดง หากชวง covid -19 ระบาด ประเมินผานทาง Video
conference
ทีมประเมินระดับจังหวัดพิจารณาตัดสินการเปนผูกอการดีตามเกณฑ
การประเมิน
1.ผานระดับทองแดงใหออกใบรับรองผลระดับทองแดง
2.สงผลการประเมินการเปนผูกอการดีระดับทองแดง เงิน และทอง
(ตามแบบรายงานผล) ใหกับ สคร.4สระบุรี
*ทีมประเมินระดับเขต(สคร. 4 สระบุรี) ประเมินรับรองผูกอการดี
ระดับเงินและทอง หากชวง covid -19 ระบาด ประเมินผานทาง
Video conference
*ทีมประเมินระดับเขต (สคร. 4 สระบุรี) พิจารณาตัดสินการเปน
ผูกอการดีระดับเงินและทองตามเกณฑประเมิน แลวสงผลการ
ประเมินการเปนผูกอการดีระดับทอง เงิน และทองแดง (ตามแบบ
รายงานผล) ไปยังกรมควบคุมโรค
สคร. 4 สระบุรี แจงผลใหกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทีมที่
ขอรับการประเมิน ผูบริหาร สคร.4 และกรมควบคุมโรค

ระยะเวลา
ก.พ. 63

ผูร บั ผิดชอบ

เอกสาร

นายทนุบูรณ และ
นางสาวภูรดิ า

แนวทางการประเมินผูกอการดีการ
ดำเนินงานปองกันการจมน้ำ

ภายใน
ผูรับผิดชอบงาน
30 เม.ย. 63 สสจ.
พ.ค. 63
ทีมประเมิน สสจ.

- แบบประเมินตนเอง ใบสมัคร
- เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน

ภายใน 31
พ.ค. 63

ทีมประเมิน สสจ.

- แบบประเมินตนเอง ใบสมัคร
- เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน
- เกณฑการประเมิน
- แบบรายงานผล

มิ.ย. – 15
ก.ค. 63

ทีมประเมินระดับ
เขต

เอกสารตามขั้นตอนที่4

ภายใน 15
ก.ค. 63

ทีมประเมินระดับ
เขต

ก.ย. – ต.ค.
63

นายทนุบูรณ และ
นางสาวภูรดิ า

- แบบรายงานผลการพิจารณารับรอง
เปนผูกอการดี
- แบบแจงรายชื่อทีมผูกอการดีระดับ
ทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง
แบบรายงานผลการดำเนินงานการ
เปนผูกอการดี

*ทีมประเมินระดับเขต (สคร.4 สระบุรี) ประกอบดวย 1.รองผูอำนวยการ 2.หัวหนากลุมโรคไมติดตอ 3.หัวหนางาน 4.ผูรับผิดชอบงาน 2 คน
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8. แนวทางการประเมินผล
การประเมินมีกรอบกิจกรรมดำเนินงานตามเกณฑการประเมินผูกอการดีการดำเนินงานปองกันการจมน้ำ
(10 องคประกอบ)
องคประกอบ
ตัวชีว้ ดั
1. นโยบาย
1.1 มีแผนงาน/โครงการ
1.2 มีความตอเนื่องในการดำเนินการ
2.การบริหารจัดการ
2.1 การดำเนินงานในรูปแบบสหสาขา(ประเมินเฉพาะระดับเงินและทอง)
2.2 การรวม Sharing ทรัพยากรในพื้นที่(ประเมินเฉพาะระดับเงินและทอง)
2.3 การขยายการดำเนินงานและสรางนวัตกรรม
3. สถานการณและขอมูล
3.1 สถานการณและขอมูลการจมน้ำ และมีการใชประโยชนขอมูลในพื้นที่
กรณีมี case เกิดขึ้น
3.2 ตองมีการสอบสวนการจมน้ำในพื้นที่ พรอมมีการดำเนินการแกไขปญหา
3.3 จำนวนเด็กที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ
4. การจัดการแหลงน้ำเสี่ยง
4.1 การสำรวจแหลงน้ำเสี่ยง
4.2 การจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณแหลงน้ำเสี่ยง ดังนี้
๑) สรางรั้ว และ/หรือติดปายคำเตือน
๒) จัดใหมีอุปกรณสำหรับชวยคนตกน้ำ เชน ไม ถังแกลลอนพลาสติกผูกเชือก
ขวดน้ำพลาสติกผูกเชือก
5. องคประกอบดานการดำเนินการ 5.1 การจัด/ผลักดัน/สนับสนุนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล/
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน สวนของชั้นอนุบาลที่อยูในโรงเรียน มีการดำเนินการปองกันเด็กจมน้ำ
อนุบาล
6. การใหความรู
6.1 การจัด/ผลักดัน/สนับสนุนใหมีการใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการจมน้ำ
ในสถานบริการสาธารณสุขหรือในชุมชนหรือในโรงเรียน โดยทุกแหงตอง
ดำเนินการอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ภายในปที่กำหนด
6.2 การจัด/ผลักดัน/สนับสนุนใหเด็กอายุ 0 – 2 ป มีการใชคอกกั้นเด็ก หรือ
มีพื้นที่เลนที่ปลอดภัย (Playpen)
7. การเรียนการสอนหลักสูตรวาย 7.1 การจัด/ผลักดัน/สนับสนุนใหเกิดการเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ำเพื่อ
น้ำเพื่อเอาชีวิตรอด*
เอาชีวิตรอด เพื่อใหมีวิทยากรในพื้นที่
7.2 การจัด/ผลักดัน/สนับสนุนใหเกิดการเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ำเพื่อ
เอาชีวิตรอดแกเด็กอายุ 6-14 ป/ประชาชน
**ทุกคนตองไดฝกปฏิบัติในแหลงน้ำ
8. การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืน 8.1 การจัด/ผลักดัน/สนับสนุนใหแกคนในชุมชนหรือเด็ก ไดฝกปฏิบัติการชวย
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องคประกอบ
ชีพ (CPR) *
9. การสื่อสารประชาสัมพันธ

10. การศึกษาวิจัย หรือติดตาม
ประเมินผล

ตัวชีว้ ดั
ฟนคืนชีพ (CPR)
9.1 การจัด/ผลักดัน/สนับสนุนใหทีกิจกรรมรณรงคปองกันการจมน้ำ
9.2 การสื่อสารประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ ในวงกวาง เชน ทีวี วิทยุ สื่อ
สิ่งพิมพ หอกระจายขาว รถกระจายเสียง
10.1 การศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผลในมาตรการที่ดำเนินงานในพื้นที่

9. มาตรฐานคุณภาพงาน
มาตรฐานการประเมินของผูประเมินที่มีการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน จำแนกระดับการประเมินตามผล
การดำเนิน งานที่ไดจากการประเมินเอกสาร การนำเสนอ และการซัก ถาม โดยมีก ารให ขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการดำเนินงานสอดคลองกับผลการดำเนินงาน
10. ระบบติดตามประเมินผล
ประเมิน การดำเนิน งานปองกัน การจมน้ำ โดยประเมินกระบวนวิเคราะหป ญ หา ผ านกลไกชุ มชนหรื อ
ทองถิ่น โดยมีการวิเคราะหขอมูลและประเด็นปญหา เพื่อไปสูมาตรการปองกัน พรอมทั้งมีการติดตามประเมินผล
เนนหนักการขับเคลื่อน โดยพัฒนาศักยภาพการทำงานของพื้นที่
11. เอกสารที่เกีย่ วของในการปฏิบัตงิ าน
คูมือแนวทางประเมิน ผูกอ การดี การดำเนิน งานปอ งกัน การจมน้ำ โดยกองป อ งกัน การบาดเจ็บ กรม
ควบคุมโรค
12. แบบฟอรมทีใ่ ช
แบบฟอรมที่ใชคือ แนวทางประเมินผูกอการดี การดำเนินงานปองกันการจมน้ำ
13. ปญหาสำคัญในการปฏิบัติงานและวิธกี ารแกไข
หนวยงานที่ขอรับการประเมินอาจใหขอมูลการใชเครื่องมืออื่นๆ ที่ไดระบุในเกณฑประเมินโดยตรง เชน
การวิเคราะห ป ญหาไดป ระเด็น ที่อาจเปน ประเด็นทางอ อมที่ สง ผลให เกิ ดการจมน้ำ ซึ่งตองพิ จารณาผลที่นำมา
แกปญหาหรือไมอยางไร
14. บรรณานุกรม
แน วท างป ระเมิ น ผู ก อ การดี ก ารดำเนิ น งาน ป อ งกั น ก ารจม น้ ำ ป 2 5 6 3 สื บ ค น ม าจ าก
http://www.thaincd.com/
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ภาคผนวก 1
ทีมประเมินผูกอ การดีการดำเนินงานปองกันการจมน้ำ ระดับเขต
หนวยงาน : สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
1.รองผูอำนวยการ สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (ผูกำกับกลุมโรคไมติดตอ) ที่ปรึกษา
2.หัวหนากลุมโรคไมติดตอ
หัวหนาทีมประเมิน
3.หัวหนางานการปองกันการบาดเจ็บ
ผูประเมิน
4. ผูรับผิดชอบงานการปองกันการบาดเจ็บ
ผูประเมิน
5. ผูรับผิดชอบงานการปองกันการจมน้ำ
เลขาทีมประเมิน

ข

ภาคผนวก 2
แบบประเมินตนเอง
ผูกอ การดี (MERIT MAKER) การดำเนินงานปองกันการจมน้ำ “ระดับทองแดง”
ชือ่ ทีม………………………………………………………อำเภอ…………………………จังหวัด……………………………………
ตัวชีว้ ดั
หลักฐาน
ไมมี มี
1.นโยบาย
1.1 มีแผนงาน/โครงการ
1.2 มีความตอเนื่องในการดำเนินการ
2.การบริหารจัดการ
2.1 การดำเนินงานรูปแบบสหสาขา
2.2 การรวม Sharing ทรัพยากร
2.3 การขยายการดำเนินงานและสราง
นวัตกรรม

-

3. สถานการณและขอมูล
3.1 สถานการณและขอมูลการจมน้ำ
และมีการใชประโยชนขอมูลในพื้นที่

กรณีมี case เกิดขึ้น
3.2 มีการสอบสวนการจมน้ำในพืน้ ที่
พรอมมีการดำเนินการแกไขปญหา

3.3 จำนวนเด็กที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ

3.1.1 สถานการณและขอมูลการจมน้ำในพื้นที่ ทั้งเสียชีวิตและ
ไมเสียชีวิตในทุกกลุมอายุ (ทั้งขอมูลเชิงปริม าณและคุณ ภาพ)
ยอนหลัง 5 ป
3.1.2 หลักฐานที่แสดงวา มีการนำขอมูลไปใชประโยชนในการ
ดำเนินงานปองกันการจมน้ำ เชน การกำหนดมาตรการตาง ๆ
โดยใชฐานขอมูลดังกลาว ฯลฯ
3.1.3 ขอมูลอื่น ๆ อยางนอย ดังนี้
1) จำนวนประชากรในแตละกลุมอายุโดยแบงเปน 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-14, 15 - 19, และ 20 ปขึ้นไป
2) จำนวนเด็กอายุ 6 – 14 ป ที่สามารถวายน้ำเอาชีวิตรอด
กรณีมี case เกิดขึ้น
3.2.1 รายงานการสอบสวนการจมน้ำในพื้นที่
3.2.2 หลักฐานที่แสดงวา มีการดำเนินการแกไขปญหา เชน
ประชาสัมพันธ ติดปายคำเตือน สรางรั้ว ฝงกลบแหลงน้ำ ฯลฯ

-

4. การจัดการแหลงน้ำเสีย่ ง
4.1 การสำรวจแหลงน้ำเสีย่ ง
4.2 การจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณแหลง
น้ำเสี่ยง # ดังนี้
1) สรางรั้ว และ/หรือติดปายคำเตือน
2) จัดใหมีอุปกรณสำหรับชวยคนตกน้ำ
เชน ไม ถังแกลลอน พลาสติกผูกเชือก
ขวดน้ำพลาสติกผูกเชือก

4.1.1 ขอมูลแหลงน้ำเสี่ยงในพื้นที่
4.2.1 ภาพถายการจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณแหลงน้ำเสี่ยง ทั้ง
กอนดำเนินและหลังดำเนินการ อยางนอย 3 แหง
หมายเหตุ ทุกภาพตองระบุรายละเอียดของตำแหนงแหลงน้ำ
เสี่ยงที่ดำเนินการ เชน หมูที่… บาน…. ตำบล…. ไวบริเวณเหนือ
หรือใตภาพ ทั้งกอนและหลังดำเนินการ

หมายเหตุ

ค

5. องคประกอบดานการดำเนินการในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
5.1 การจัด/ผลักดัน/สนับสนุนใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล/สวน
ของชั้นอนุบาลที่อยูในโรงเรียน มีการ
ดำเนินการปองกันเด็กจมน้ำ ดังนี้
1) สอน/ใหคำแนะนำแกครู/ครูพเี่ ลี้ยงทุก
คน
2) การสอนใหเด็กรูจักแหลงน้ำเสีย่ ง #
3) จัดการสิ่งแวดลอมภายในและภายนอก
ของศูนยฯ และโรงเรียนฯ #

5.1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวนอยางนอย 1 แหง มี
การดำเนินการปองกันเด็กจมน้ำ ตามขอ 5.1 (1) – 5.1
(3) ในชองตัวชี้วัด
5.1.2
5.1.3 ภาพถายการดำเนินการปองกันการจมน้ำในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทุกแหงที่ดำเนินการ
หมายเหตุ ทุกภาพตองระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ป
และชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ดำเนินการไวบริเวณเหนือ
ภาพหรือใตภาพ

6. การใหความรู
6.1 การจัด/ผลักดัน/สนับสนุนใหมีการให
ความรูเกี่ยวกับการปองกันการจมน้ำใน
สถานบริการสาธารณสุขหรือในชุมชนหรือ
ในโรงเรียน # โดยทุกแหงตองดำเนินการ
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ภายในปที่
กำหนด

6.2 การจัด/ผลักดัน/สนับสนุนใหเด็กอายุ
0 – 2 ป มีการใชคอกกั้นเด็ก หรือมีพื้นที่
เลนที่ปลอดภัย (Playpen) #

6.1.1 สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข หรื อ ชุ ม ชนหรื อ ใน
โรงเรี ย น จำนวนอย า งน อ ย 3 แห ง มี ก ารให ค วามรู
เกี่ยวกับการปองกันการจมน้ำ
(ทั้ง 3 แหง มีการใหความรูทุกเดือน และเดือนละอยาง
นอย 1 ครั้ง)
3 แหง x 12 ครั้ง = 36 ครั้ง
6.1.2 ภาพถายการใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการ
จมน้ำในสถานบริการสาธารณสุขหรือชุมชนหรือใน
โรงเรียน ทุกแหงที่ดำเนินการ
หมายเหตุ ทุกภาพตองระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ป
และชื่อสถานบริการสาธารณสุข หรือชุมชนหรือโรงเรียน
ที่ดำเนินการไวบริเวณเหนือภาพหรือใตภาพ
6.2.1 รายชื่อเด็กอายุ 0 – 2 ป ที่มีการใชคอกกั้นเด็ก
หรือมีพื้นที่เลนที่ปลอดภัย (Playpen) จำนวนอยางนอย
รอยละ 30 ของจำนวนเด็กอายุ 0 – 2 ป ทั้งหมดที่มีอยู
ในพื้นที่
6.2.2 ภาพถายเด็กที่อยูในคอกกัน้ เด็กหรืออยูในพื้นที่
เลนที่ปลอดภัย (Playpen) จำนวนอยางนอย 2 ภาพ
หมายเหตุ ทุกภาพตองระบุรายละเอียดชื่อเด็กและบานที่
ดำเนินการ เชน บานเลขที่…. หมูท ี่…. ตำบล…. อำเภอ….
ไวบริเวณเหนือภาพหรือใตภาพ

7. การเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ำเพือ่ เอาชีวติ รอด
7.1 การจัด/ผลักดัน/สนับสนุนใหเกิดการ
เรียนการสอนหลักสูตรวายน้ำเพื่อเอาชีวิต
รอดเพื่อใหมีวิทยากรในพื้นที่#

7.1.1 รายชื่อผูที่ไดรบั การสอนเพือ่ เปนวิทยากรสอน
หลักสูตรวายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด จำนวนไมนอยกวา 5
คน/ป
7.1.2 ภาพถายการเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ำเพื่อ
เอาชีวิตรอดเพื่อเปนวิทยากร

ง

7.2 การจัด/ผลักดัน/สนับสนุนใหเกิดการ
เรียนการสอนหลักสูตรวายน้ำเพื่อเอาชีวิต
รอด * แกเด็กอายุ 6-14 ป/ประชาชน #
* กรณีไมมีแหลงน้ำ สามารถสอนปฏิบัติใน
หองเรียนได

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ป สถานที่ที่
ดำเนินการสอนไวบริเวณเหนือภาพหรือใตภาพ
7.2.1 รายชื่อเด็ก/ประชาชนที่ไดรับการเรียนหลักสูตร
วายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด จำนวนไมนอยกวา 100 คน/ป
7.2.2 ภาพถายการเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ำเพื่อ
เอาชีวิตรอดของเด็ก/ประชาชน
หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ป สถานที่ที่
ดำเนินการสอนไวบริเวณเหนือภาพหรือใตภาพ

8. การสอนฝกปฏิบตั ิการชวยฟนคืนชีพ (CPR)
8.1 การจัด/ผลักดัน/สนับสนุนใหแกคนใน 8.1.1 รายชื่อคนในชุมชนหรือเด็กที่ไดฝกปฏิบัติการชวย
ชุมชนหรือเด็กไดฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ ฟนคืนชีพ (CPR) จำนวนอยางนอย 20 คน/ป
(CPR) #
8.1.2 ภาพถายการเรียนการสอนปฏิบัติการชวยฟนคืน
ชีพ (CPR)

9. การสือ่ สารประชาสัมพันธ
9.1 การจัด/ผลักดัน/สนับสนุนใหทีกิจกรรม
รณรงคปองกันการจมน้ำ
9.2 การสื่อสารประชาสัมพันธผานชองทาง 9.2.1 ภาพถายกิจกรรม/Clip เสียงรายการวิทยุ/Clip
ตาง ๆ ในวงกวาง # เชน ทีวี วิทยุ หนังสื่อ
VDO รายการทีวี/สปอตวิทยุ/สปอตทีว/ี หนังสือพิมพ/อื่น
พิมพ หอกระจายขาว รถกระจายเสียง
ๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ จำนวนอยางนอย
3 ครั้ง/ป หรือทุก 4 เดือน
หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ป และ/หรือสถานที่ที่
ดำเนินการไวบริเวณเหนือภาพหรือใตภาพ

10. การศึกษาวิจยั หรือติดตามประเมินผล
10.1 การศึกษาวิจัย หรือติดตาม
ประเมินผลในมาตรการที่ดำเนินงานในพื้นที่
#
ศึกษาคำอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางสำหรับผูขอรับรองเปนผูกอการดีฯ ฉบับปรับปรุง ป 2563 ที่หวั ขอ “ความหมาย”

หมายเหตุ

ไมมี หมายถึง ไมมี/ไมครบ/ไมสมบูรณ

มี หมายถึง มีครบถวน/สมบูรณ

จ

แบบประเมินตนเอง
ผูกอ การดี (MERIT MAKER) การดำเนินงานปองกันการจมน้ำ “ระดับเงิน”
ชือ่ ทีม………………………………………………………อำเภอ…………………………จังหวัด……………………………………
ตัวชีว้ ดั
หลักฐาน
ไมมี มี หมายเหตุ
1.นโยบาย
1.1 มีแผนงาน/โครงการ
1.1.1 มีแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการปองกัน
การจมน้ำในปที่ขอรับ
การรับรอง
1.2 มีความตอเนื่องในการ 1.2.1 หลั ก ฐานที่ แ สดงว า มี ก ารดำเนิ น งาน
ดำเนินการ
ปองกันเด็กจมน้ำมาอยางตอเนื่องไมนอยกวา 1
ป
1) แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการปองกันการจมน้ำ
ยอนหลัง 1 ป (ไมนับรวมปที่ขอรับการรับรอง)
2) ภาพถ า ยการดำเนิ น งานป อ งกั น เด็ ก จมน้ ำ
ยอนหลัง 1 ป (ไมนับรวมปที่ขอรับการรับรอง)
1.2.2 มีแผนการดำเนินงานในปตอไป (ปที่ตอ
จากปที่ขอรับการรับรอง)
2.การบริหารจัดการ
2.1 การดำเนินงานใน
2.1.1 หลักฐานที่แสดงวามีการประชุมหรือการมี
#
ส ว น ร ว มของสห สาขา ได แ ก รายชื่ อ แ ละ
รูปแบบสหสาขา
หนวยงาน/อาชีพของผูเขารวมประชุม
2.1.2 ภาพถายการประชุม
2.2.1 หลั กฐานการรวม Sharing ทรัพยากรใน
2.2 การรวม Sharing #
พื้นที่ ไดแก คน เงิน ของ
ทรัพยากรในพื้นที่
2.3 การขยายการดำเนินงาน 2.3.1 หลั ก ฐานที่ แ สดงว ามี การสนั บ สนุ น การ
และสรางนวัตกรรม
ดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆ #
3. สถานการณและขอมูล
3.1 สถานการณและขอมูล
3.1.1 สถานการณและขอมูลการจมน้ำและใน
การจมน้ำ และมีการใช
พื้นที่ ทั้งเสียชีวิตและไมเสียชีวิต ในทุ กกลุมอายุ
ประโยชนขอมูลในพื้นที่
(ทั้งขอมู ลเชิงปริมาณและคุณ ภาพ) ยอนหลัง 5
ป
3.1.2 หลักฐานที่แสดงวา มีการนำขอมูลไปใช
ประโยชน ใ นการดำเนิ น งานป อ งกั น เด็ ก จมน้ ำ
เชน นำเสนอขอมูลในเวทีการประชุมตางๆ มีการ
กำหนดมาตรการตางๆโดยใชฐานขอมูลดังกลาว
ฯลฯ

ฉ

ตัวชีว้ ดั

หลักฐาน
3.1.3 ขอมูลอื่นๆ อยางนอย ดังนี้
1) จำนวนประชากรในแตละกลุมอายุโดย
แบงเปน 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 14, 15 - 19, และ 20 ปขึ้นไป
2) จำนวนเด็กอายุ 6 – 14 ป ที่สามารถวายน้ำ
เอาชีวิตรอด
กรณีมี case เกิดขึ้น
กรณีมี case เกิดขึ้น
3.2 มีการสอบสวนการจมน้ำ 3.2.1 รายงานการสอบสวนการจมน้ำในพื้นที่
ในพื้นที่ พรอมมีการ
3.2.2 หลักฐานที่แสดงวา มีการดำเนินการแกไข
ดำเนินการแกไขปญหา
ปญหา เชนประชาสัมพันธ ติดปายคำเตือน สราง
รั้ว ฝงกลบแหลงน้ำ ฯลฯ
3.3 จำนวนเด็กที่เสียชีวิตจาก 3.3.1 ในชวงที่ดำเนินการ ตองไมมีเด็กเสียชีวิต
การจมน้ำ
จากการจมน้ำ หรือมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ ำ
น อ ยกว า ป ที่ ผ า นมา โดยคิ ด เที ย บช ว งเวลา
เดียวกัน
4. การจัดการแหลงน้ำเสีย่ ง
4.1 การสำรวจแหลงน้ำเสี่ยง 4.1.1 ขอมูลแหลงน้ำเสี่ยงในพื้นที่
4.1.2 แผนที่แหลงน้ำเสี่ยงในชุมชน
4.2 การจัดการสิ่งแวดลอม 4.2.1 การจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณแหลงน้ำ
บริเวณแหลงน้ำเสี่ยง #ดังนี้ เสี่ยงทั้งกอนดำเนินการและหลังดำเนินการ อยาง
1) สรางรั้ว และ/หรือติดปาย นอยรอยละ 30 ของจำนวนแหลงน้ำเสี่ยงที่มีอยู
ในพื้นที่แตตองไมนอยกวา 10 แหง
คำเตือน
2) จัดใหมีอุปกรณสำหรับ
หมายเหตุ ทุกภาพตองระบุรายละเอียดของตำแหนง
แหลงน้ำเสีย่ งที่ดำเนินการ เชน หมูที่… บาน…. ตำบล….
ชวยคนตกน้ำ เชน ไม ถัง
แกลลอน พลาสติกผูกเชือก ไวบริเวณเหนือหรือใตภาพ ทั้งกอนและหลังดำเนินการ
ขวดน้ำพลาสติกผูกเชือก
5. องคประกอบดานการดำเนินการในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
5.1 การจัด/ผลักดัน/
5.1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยางนอย รอยละ ๕
สนับสนุนใหศูนยพัฒนาเด็ก 0 ของจำนวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีอยูในพื้นที่
หรือจำนวนไมนอยกวา 3 แหง มีการดำเนินการ
เล็ก และโรงเรียนอนุบาล/
สวนของชั้นอนุบาล ที่อยูใน ปองกันเด็กจมน้ำ ตามขอ 5.1 (1) – 5.1 (3) ใน
ชองตัวชี้วัด
โรงเรียน มีการดำเนินการ
5.1.2 โรงเรียนอนุบาล/สวนของชั้นอนุบาลที่อยู
ปองกันเด็กจมน้ำ ดังนี้
ในโรงเรียนทุกหอง จำนวนอยางนอย 1 แหง มี

ไมมี

มี

หมายเหตุ

ช

ตัวชีว้ ดั
1) สอน/ใหคำแนะนำแกครู/
ครูพี่เลี้ยงทุกคน
2) การสอนใหเด็กรูจักแหลง
น้ำเสี่ยง #
3) จัดการสิ่งแวดลอมภายใน
และภายนอกศูนยฯ และ
โรงเรียนฯ#
6. การใหความรู
6.1 การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนใหมีการใหความรู
เกี่ยวกับการปองกันการจมน้ำ
ในสถานบริการสาธารณสุข
หรือในชุมชนหรือในโรงเรียน #
โดยทุกแหงตองดำเนินการ
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
ภายในปที่กำหนด

หลักฐาน
ไมมี
การดำเนินการปองกันเด็กจมน้ำ ตามขอ 5.1 (1)
– 5.1 (3) ในชองตัวชี้วัด
5.1.3 ภาพถายการดำเนินการปองกันการจมน้ำ
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล/สวน
ของชั้นอนุบาลที่อยูในโรงเรียนทุกแหงที่
ดำเนินการ

6.1.1 สถานบริการสาธารณสุขหรือชุมชนหรือ
ในโรงเรียน จำนวนอยางนอย 5 แหง มีการให
ความรูเกี่ย วกั บ การป อ งกั น การจมน้ ำ (ทั้ ง 5
แห ง มี ก ารให ค วามรูทุ ก เดื อ น และเดื อ นละ
อยางนอย 1 ครั้ง )
5 แหง x 12 ครั้ง = 60 ครั้ง

6.1.2 ภาพถายการใหความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันการจมน้ำในสถานบริการสาธารณสุข
หรือชุมชนหรือในโรงเรียน ทุกแหงที่ดำเนินการ
หมายเหตุ ทุกภาพตองระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ป
และชื่อสถานบริการสาธารณสุข หรือชุมชนหรือ
โรงเรียนทีด่ ำเนินการไวบริเวณเหนือภาพหรือใตภาพ

6.2 การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนใหเด็กอายุ 0 – 2 ป
มีการใชคอกกั้นเด็ก หรือมี
พื้นที่เลนที่ปลอดภัย
(Playpen) #

6.2.1 รายชื่อเด็กอายุ 0 – 2 ป ที่มีการใชคอก
กั้นเด็ก หรือมีพื้นที่เลนที่ปลอดภัย (Playpen)
จำนวนอยางนอยรอยละ 40 ของจำนวนเด็ก
อายุ 0 – 2 ป ทั้งหมดที่มีอยูในพื้นที่
6.2.2 ภาพถายเด็กที่อยูในคอกกั้นเด็กหรืออยู
ในพื้นที่เลนที่ปลอดภัย (Playpen) จำนวน
อยางนอย 2 ภาพ หมายเหตุ ทุกภาพตองระบุ
รายละเอียดชื่อเด็กและบานที่ดำเนินการ เชน
บานเลขที่…. หมูที่…. ตำบล…. อำเภอ…. ไวบริเวณ
เหนือภาพหรือใตภาพ

มี

หมายเหตุ

ซ

7. การเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ำเพือ่ เอาชีวติ รอด*
* การรับรองผูก อ การดีระดับเงินและทอง จะมีการสุม ประเมินในเชิงคุณภาพ โดยควรสุมประเมินอยางนอยรอยละ 5

7.1 การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนใหเกิดการเรียน
การสอนหลักสูตรวายน้ำ
เพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อใหมี
วิทยากรในพื้นที่ #

7.1.1 รายชื่อผูที่ไดรับการสอนเพื่อเปนวิทยากร
สอนหลักสูตรวายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด จำนวนไม
นอยกวา 10 คน/ป
7.1.2 ภาพถายการเรียนการสอนหลักสูตรวาย
น้ำเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อเปนวิทยากร

7.2 การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนใหเกิดการเรียน
การสอนหลักสูตรวายน้ำ
เพื่อเอาชีวิตรอด** แกเด็ก
อายุ 6-14 ป/ประชาชน
** ทุกคนตองไดฝกปฏิบัติใน

7.2.1 รายชื่อประชาชน/เด็กที่ไดรบั การเรียน
หลักสูตรวายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดจำนวนไมนอย
กวา 400 คน/ป
7.2.2 ภาพถายการเรียนการสอนหลักสูตรวาย
น้ำเพื่อเอาชีวิตรอดของเด็ก/ประชาชน

แหลงน้ำ

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ป สถานที่ท่ี
ดำเนินการสอนไวบริเวณเหนือภาพหรือใตภาพ

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ป สถานที่ท่ี
ดำเนินการสอนไวบริเวณเหนือภาพหรือใตภาพ

8. การสอนฝกปฏิบตั ิการชวยฟนคืนชีพ (CPR)*
* การรับรองผูกอ การดีระดับเงินและทอง จะมีการสุม ประเมินในเชิงคุณภาพ
8.1 การจัด/ผลักดัน/
8.1.1 รายชื่อคนในชุมชนหรือเด็กที่ไดฝก
สนับสนุนใหแกคนในชุมชน ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR) จำนวนไมนอย
หรือเด็ก ไดฝกปฏิบัติการ
กวา ๕0 คน/ป
ชวยฟนคืนชีพ (CPR) #
8.1.2 ภาพถายการเรียนการสอนฝกปฏิบัตกิ าร
ชวยฟนคืนชีพ (CPR)
หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ป สถานที่ท่ี
ดำเนินการสอนไวบริเวณเหนือภาพหรือใตภาพ

9. การสือ่ สารประชาสัมพันธ
9.1 การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนใหทีกิจกรรม
รณรงคปองกันการจมน้ำ
9.2 การสื่อสาร
ประชาสัมพันธผานชองทาง
ตางๆในวงกวาง # เชน ทีวี
วิทยุ หนังสื่อพิมพ หอ
กระจายขาว รถกระจาย

9.1.1 ภาพถายกิจกรรมรณรงคปองกันเด็กจมน้ำ
จำนวนปละ 1 ครั้ง
หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ป และ/หรือ
สถานที่ที่ดำเนินการไวบริเวณเหนือภาพหรือใตภาพ

9.2.1 ภาพถายกิจกรรม/Clip เสียงรายการ
วิทยุ/Clip VDO รายการทีวี/สปอตวิทยุ/สปอต
ทีวี/หนังสือพิมพ/อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ จำนวนอยางนอยทุกๆ 2 เดือน
(เดือนเวนเดือน)

ฌ

เสียง

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ป และ/หรือ
สถานที่ที่ดำเนินการไวบริเวณเหนือภาพหรือใตภาพ

9.2.2 แผนการประชาสัมพันธ
10. การศึกษาวิจยั หรือติดตามประเมินผล
10.1 การศึกษาวิจัย หรือ 10.1.1 ผลการศึกษาวิจัย หรือผลการติดตาม
ติดตามประเมินผลใน
ประเมินผลในมาตรการที่ดำเนินงานในพื้นที่
มาตรการที่ดำเนินงานใน
จำนวนอยางนอย 1 เรื่อง โดยอยางนอยตองมี
พื้นที่
1) เนื้อหาบรรยาย และขอเสนอแนะที่นำไปสู
การพัฒนางาน
2) มีการนำผลการศึกษาที่ไดคืนใหแกหนวยงาน
หรือผูที่เกี่ยวของเพื่อนำไปใชประโยชน
#

ศึกษาคำอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางสำหรับผูขอรับรองเปนผูกอการดีฯ ฉบับปรับปรุง ป 2563 ที่หวั ขอ “ความหมาย”

หมายเหตุ

ไมมี หมายถึง ไมมี/ไมครบ/ไมสมบูรณ
มี หมายถึง มีครบถวน/สมบูรณ

ญ

แบบประเมินตนเอง
ผูกอ การดี (MERIT MAKER) การดำเนินงานปองกันการจมน้ำ “ระดับทอง”
ชือ่ ทีม………………………………………………………อำเภอ…………………………จังหวัด……………………………………
ตัวชีว้ ดั
หลักฐาน
ไมมี
มี
1.นโยบาย
1.1 มีแผนงาน/โครงการ 1.1.1 มีแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการปองกัน
การจมน้ำในปที่ขอรับการรับรอง
1.2 มีความตอเนื่องในการ 1.2.1 หลักฐานที่แสดงวามีการดำเนินงานปองกัน
ดำเนินการ
เด็กจมน้ำมาอยางตอเนื่อง ไมนอยกวา 2 ป
1) แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการปองกันการ
จมน้ำยอนหลัง 2 ป (ไมนับรวมปที่ขอรับการ
รับรอง)
2) ภาพถายการดำเนินงานปองกันการจมน้ำ
ยอนหลัง 2 ป (ไมนับรวมปที่ขอรับการรับรอง)
1.2.2 มีแผนการดำเนินงานในปตอไป (ปที่ตอจาก
ปที่ขอรับการรับรอง)
2.การบริหารจัดการ
2.1 การดำเนินงานใน
2.1.1 หลักฐานที่แสดงวามีการประชุมหรือการมี
#
รูปแบบสหสาขา
สวนรวมของสหสาขา ไดแก รายชื่อและหนวยงาน/
อาชีพของผูเขารวมประชุม
2.1.2 ภาพถายการประชุม
2.2 การรวม Sharing # 2.2.1 หลักฐานการรวม sharing ทรัพยากรใน
ทรัพยากรในพื้นที่
พื้นที่ไดแก คน เงิน ของ
2.3 การขยายการ
2.3.1 หลักฐานที่แสดงวามีการสนับสนุนการ
ดำเนินงานและสราง
ดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆ #
นวัตกรรม
2.3.2 นวัตกรรมใหมๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ปองกันการจมน้ำ #
3. สถานการณและขอมูล
3.1 สถานการณและ
3.1.1 สถานการณและขอมูลการจมน้ำในพื้นที่ ทั้ง
ขอมูลการจมน้ำ และมีการ เสียชีวิตและไมเสียชีวิตในทุกกลุมอายุ (ทั้งขอมูล
ใชประโยชนขอมูลในพื้นที่ เชิงปริมาณและคุณภาพ) ยอนหลัง 5 ป

หมายเหตุ

ฎ

ตัวชีว้ ดั

หลักฐาน
3.1.2 หลักฐานที่แสดงวามีการนำขอมูลไปใช
ประโยชนในการดำเนินงานปองกันเด็กจมน้ำ เชน
นำเสนอขอมูลในเวทีการประชุมตางๆ มีการ
กำหนดมาตรการตางๆ โดยใชฐานขอมูลดังกลาว
ฯลฯ
3.1.3 ขอมูลอื่นๆ อยางนอย ดังนี้
1) จำนวนประชากรในแตละกลุมอายุโดยแบงเปน
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - 14, 15 19, และ 20 ปขึ้นไป
2) จำนวนเด็กอายุ 6 – 14 ป ที่สามารถวายน้ำ
เอาชีวิตรอด
กรณีมี case เกิดขึ้น
กรณีมี case เกิดขึ้น
3.2 ตองมีการสอบสวน 3.2.1 รายงานการสอบสวนการจมน้ำเชิงคุณภาพ
การจมน้ำในพื้นที่ พรอมมี ในพื้นที่
การดำเนินการแกไขปญหา 3.2.2 หลักฐานที่แสดงวา มีการดำเนินการแกไข
ปญหา เชน ประชาสัมพันธ ติดปาย คำเตือน สราง
รั้ว ฝงกลบแหลงน้ำ ฯลฯ
3.3 จำนวนเด็กที่เสียชีวิต 3.3.1 ในชวงที่ดำเนินการตองไมมีเด็กเสียชีวิตจาก
จากการจมน้ำ
การจมน้ำ หรือมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำนอย
กวาปที่ผานมา โดยคิดเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
4. การจัดการแหลงน้ำเสีย่ ง
4.1 การสำรวจแหลงน้ำ 4.1.1 ขอมูลแหลงน้ำเสี่ยงในพื้นที่
เสี่ยง
4.1.2 แผนที่แหลงน้ำเสี่ยงในชุมชน
4.2 การจัดการ
4.2.1 ภาพถายการจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณ
สิ่งแวดลอมบริเวณแหลง แหลงน้ำเสี่ยง ทั้งกอนดำเนินการและหลัง
น้ำเสี่ยง # ดังนี้
ดำเนินการ อยางนอยรอยละ ๕๐ ของจำนวน
๑) สรางรั้ว และ/หรือติด แหลงน้ำเสี่ยงที่มีอยูในพื้นที่ แตตองไมนอยกวา ๒๐
ปายคำเตือน
แหง
๒) จัดใหมีอุปกรณสำหรับ หมายเหตุ ทุกภาพตองระบุรายละเอียดของตำแหนงแหลงน้ำเสี่ยงที่
ชวยคนตกน้ำ เชน ไม ถัง ดำเนินการ เชน หมูที่... บาน... ตำบล... ไวบริเวณเหนือหรือใตภาพ
แกลลอนพลาสติกผูกเชือก ทั้งภาพกอนและหลังดำเนินการ
ขวดน้ำพลาสติกผูกเชือก
5. องคประกอบดานการดำเนินการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

ไมมี

มี

หมายเหตุ
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ตัวชีว้ ดั
5.1 การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนใหศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียน
อนุบาล/สวนของชั้น
อนุบาลที่อยูในโรงเรียน มี
การดำเนินการปองกันเด็ก
จมน้ำ ดังนี้
1) สอน/ใหคำแนะนำแก
ครู/
ครูพี่เลี้ยงทุกคน
2) การสอนใหเด็กรูจัก
แหลงน้ำเสี่ยง #
3) จัดการสิ่งแวดลอม
ภายในและภายนอก ของ
ศูนยฯ และโรงเรียน#
6. การใหความรู

หลักฐาน
5.1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกแหงในพื้นที่ (รอยละ
100) หรือจำนวนไมนอยกวา ๕ แหง มีการ
ดำเนินการปองกันการจมน้ำ ตามขอ 5.1 (1) –
5.1 (3) ในชองตัวชี้วัด
5.1.2 โรงเรียนอนุบาล/สวนของชั้นอนุบาลที่อยูใน
โรงเรียนทุกหอง จำนวนอยางนอย 1 แหง มีการ
ดำเนินการปองกันการจมน้ำ ตามขอ 5.1 (1) –
5.1 (3) ในชองตัวชี้วัด
5.1.3 ภาพถายการดำเนินการปองกันการจมน้ำใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล/สวนของ
ชั้นอนุบาลที่อยูในโรงเรียนทุกแหงที่ดำเนินการ

6.1 การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนใหมีการให
ความรูเกี่ยวกับการปองกัน
การจมน้ำในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือในชุมชน
หรือในโรงเรียน # โดยทุก
แหงตองดำเนินการอยาง
นอยเดือนละ 1 ครั้ง
ภายในปที่กำหนด

6.1.1 สถานบริการสาธารณสุขหรือชุมชนหรือใน
โรงเรี ย น จำนวนอย า งน อ ย ๑๐ แห ง มี ก ารให
ความรูเกี่ยวกับการปองกันการจมน้ำ
(ทั้ง ๑๐ แหง มีการให ความรูทุกเดือน และเดือน
ละอยางนอย 1 ครั้ง )
๑๐ แหง x ๑๒ ครั้ง = ๑๒๐ ครั้ง

6.1.2 ภาพถายการใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน
การจมน้ำในสถานบริการสาธารณสุขหรือชุมชน
หรือในโรงเรียน ทุกแหงที่ดำเนินการ
หมายเหตุ ทุกภาพตองระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ป และ
ชื่อสถานบริการสาธารณสุข หรือชุมชนหรือโรงเรียนที่
ดำเนินการไวบริเวณเหนือภาพหรือใตภาพ

6.2 การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนใหเด็กอายุ 0 –
2 ป มีการใชคอกกั้นเด็ก
หรือมีพื้นที่เลนที่ปลอดภัย

6.2.1 รายชื่อเด็กอายุ 0 – 2 ป ที่มีการใชคอกกั้น
เด็ก หรือมีพื้นที่เลนที่ปลอดภัย (Playpen) จำนวน
อยางนอยรอยละ 50 ของจำนวนเด็กอายุ 0 – 2
ป ทั้งหมดที่มีอยูในพื้นที่

ไมมี

มี

หมายเหตุ

ฐ

ตัวชีว้ ดั
(Playpen)#

หลักฐาน
6.2.2 ภาพถายเด็กที่อยูในคอกกั้นเด็กหรืออยูใน
พื้นที่เลนที่ปลอดภัย (Playpen) จำนวนอยางนอย
2 ภาพ หมายเหตุ ทุกภาพตองระบุรายละเอียดชื่อเด็กและบานที่

ไมมี

มี

หมายเหตุ

มี

หมาย
เหตุ

ดำเนินการ เชน บานเลขที่…. หมูที่…. ตำบล…. อำเภอ…. ไวบริเวณ
เหนือภาพหรือใตภาพ

ตัวชีว้ ดั

หลักฐาน

ไมมี

7. การเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ำเพือ่ เอาชีวติ รอด*
* การรับรองผูก อ การดีระดับเงินและทอง จะมีการสุม ประเมินในเชิงคุณภาพ โดยควรสุมประเมินอยางนอยรอยละ ๕
7.1 การจัด/ผลักดัน/
7.1.1 รายชื่อผูที่ไดรับการสอน
สนับสนุนใหเกิดการเรียนการ เพื่อเปนวิทยากรสอนหลักสูตรวายน้ำ
สอนหลักสูตรวายน้ำเพื่อเอา เพื่อเอาชีวิตรอด จำนวนไมนอยกวา
ชีวิตรอด เพื่อใหมีวิทยากรใน 20 คน/ป
7.1.2 ภาพถายการเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ำ
พื้นที่#
เพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อเปนวิทยากร
หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ป สถานที่ท่ี
ดำเนินการสอนไวบริเวณเหนือภาพหรือใตภาพ

7.2 การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนใหเกิดการเรียนการ
สอนหลักสูตรวายน้ำเพื่อเอา
ชีวิตรอดแกเด็กอายุ 6-14
ป/ประชาชน#
**ทุกคนตองไดฝกปฏิบัติในแหลงน้ำ

7.2.1 รายชื่อเด็ก/ประชาชน ที่ไดรับการเรียน
หลักสูตรวายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดจำนวนไมนอยกวา
900 คน/ป
7.2.2 ภาพถายการเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ำ
เพื่อเอาชีวิตรอดของเด็ก/ประชาชน
หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ป สถานที่ท่ี
ดำเนินการสอนไวบริเวณเหนือภาพหรือใตภาพ

8. การสอนฝกปฏิบตั ิการชวยฟนคืนชีพ (CPR) *
* การรับรองผูก อ การดีระดับเงินและทอง จะมีการสุม ประเมินในเชิงคุณภาพ
8.1 การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนใหแกคนในชุมชน
หรือเด็ก ไดฝกปฏิบัติการ

8.1.1 รายชื่อคนในชุมชนหรือเด็กที่ไดฝก
ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR) จำนวนไมนอยกวา
80 คน/ป

ฑ

ตัวชีว้ ดั
ชวยฟนคืนชีพ (CPR) #

หลักฐาน

ไมมี

มี

8.1.2 ภาพถายการเรียนการสอนฝกปฏิบัติการชวย
ฟนคืนชีพ (CPR)
หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ป สถานที่ท่ี
ดำเนินการสอนไวบริเวณเหนือภาพหรือใตภาพ

9. การสือ่ สารประชาสัมพันธ
9.1 การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนใหทีกิจกรรม
รณรงคปองกันการจมน้ำ

9.1.1 ภาพถายกิจกรรมรณรงคปองกันเด็กจมน้ำ
จำนวนปละ 1 ครั้ง
หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ป สถานที่ท่ี
ดำเนินการสอนไวบริเวณเหนือภาพหรือใตภาพ

9.2 การสื่อสาร
ประชาสัมพันธผานชองทาง
ตางๆ ในวงกวาง#เชนทีวี
วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ
หอกระจายขาว
รถกระจายเสียง

9.2.1 ภาพถายกิจกรรม/Clip เสียงรายการวิทยุ/
Clip VDO รายการทีวี/สปอตวิทยุ/สปอตทีวี/
หนังสือพิมพ/อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ จำนวนอยางนอยทุกเดือน
หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ป สถานที่ท่ี
ดำเนินการสอนไวบริเวณเหนือภาพหรือใตภาพ

9.2.2 แผนการประชาสัมพันธ
10. การศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผล
10.1 การศึกษาวิจัย หรือ 10.1.1 ผลการศึกษาวิจัย หรือผลการติดตาม
ติดตามประเมินผลใน
ประเมินผลในมาตรการที่ดำเนินการในพื้นที่ จำนวน
มาตรการที่ดำเนินงานใน
อยางนอย
พื้นที่
1 เรื่อง โดยอยางนอยตองมี
1) เนื้อหาบรรยาย และขอเสนอแนะที่นำไปสูการ
พัฒนางาน
2) มีการนำผลการศึกษาที่ไดคนื ใหแกหนวยงาน
หรือผูที่เกี่ยวของเพื่อนำไปใชประโยชน
# ศึกษาคำอธิบายเพิม
่ เติมในแนวทางสำหรับผูขอรับรองเปนผูกอการดีฯ ฉบับปรับปรุง ป ๒๕๖3 ที่หัวขอ “ความหมาย”

หมายเหตุ

ไมมี หมายถึง ไมมี/ไมครบ/ไมสมบูรณ
มี หมายถึง มีครบ/สมบูรณ

หมาย
เหตุ

ฒ

ภาคผนวก 3
ใบสมัคร
การขอรับรองเปนผูกอการดี (MERIT MAKER) การดำเนินงานปองกันเด็กจมน้ำ
(สำหรับทีมผูก อ การดีฯ ที่ขอรับการประเมิน)
ขาพเจาชื่อ-นามสกุล…………………………………………….……………….. ตำแหนง………………………………….………….
หนวยงาน…………………………………………………………………………………………………….……………………………………
ที่อยู………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เบอรโทร………………………………..………………โทรสาร………………………………….มือถือ……………..………..…………
E-mail…………………………………………………………………………………………………….
*เปนหัวหนาทีมและ/หรือผูที่สามารถติดตอประสานงานได
ขอสมัครเขารับการรับรองเปนผูกอการดีระดับ
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทองแดง

เงิน

ทอง

ชื่อทีม : ผูกอการดี……………………………………………………………………………………….………………………………
พื้นที่ดำเนินการ : ตำบล……………………………อำเภอ……………………………จังหวัด…………………….….…………….
ทั้งนี้ไดแนบแบประเมินตนเองและเอกสาร/หลักฐานมาพรอมกับใบสมัครฉบับนี้
ขาพเจาขอรับรองวาทีมของขาพเจาไดดำเนินการตามเอกสารและหลักฐานที่สงมาพรอมใบสมัครฉบับนี้
และขอรับรองวาขอความในเอกสารฉบับนี้ถูกตอง รวมทั้งยอมรับและถือปฏิบัติตามแนวทางและเงื่อนไขของการขอ
รับรองเปนผูกอการดีทุกประการ โดยหากเกิดปญหา/ความเสียหายใดๆขึ้น ขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธิใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนี้จึงไดลงลายมือชื่อมาไว ณ ที่นี้ดวย
ลงชื่อ……………………………………………………...หัวหนาทีม/ผูประสาน
(………………………………………………………)
วันที่…………………………………………………………..

ณ

รายชือ่ สมาชิกทีมผูกอ การดี (ใบสมัคร)
ที่

ชือ่ -สกุล

ตำแหนง

บทบาทในทีม (หัวหนา สมาชิก ฯลฯ)

หนวยงาน/ทีอ่ ยู

โทรศัพท

E-mail

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ……………………………………………………...หัวหนาทีม/ผูประสาน
(………………………………………………………)
วันที…่ ………………………………………………………..

