
รายชื่อผู้เข้าประชุม 

พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครูและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม 

วันท่ี  21  เมษายน  2563    เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลกุดตุ้ม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

  ผู้บริหาร     

      1  นายบุญชู สากุล นายก อบต.กุดตุ้ม   

      2  นายสีนวน จ าพันธุ์ รองนายก อบต.กุดตุ้ม   

      3  นายประมวล อาสาสู้ รองนายก อบต.กุดตุ้ม   

      4  นายบุดดา เขตบ ารุง เลขาฯ นายก อบต.กุดตุ้ม   

  พนักงานส่วนต าบล     

      1  นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา  ปลัด อบต.กุดตุ้ม    

      2   นายนิพนธ์   เหวชัยภูมิ   ผูอ้ านวยการกองคลัง    

      3   นางลัดดาวัลย์   ศลิป์ดี   หัวหน้าส านักปลัด    

      4  นายวิเชียร วงษ์ชัย  ผูอ้ านวยการกองช่าง    

      5   นายหัสดินฐุ์   สรณ์ภัสกุล   ผูอ้ านวยการกองการศกึษาฯ    

      6   นางยุภาพร   ดวงหาคลัง   ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการฯ    

     7   น.ส.ฐิตภิรณ์   แตง่เมอืง   นักวิเคราะหน์โยบายและแผน    

      8   พ.จ.อ.ทวี   แตง่แดน   นักจัดการงานทั่วไป    

      9   นางประภาพร   สิทธิวงศ์   นักทรัพยากรบุคคล    

    10   นายวสันต์   พันสาง   นักวิชาการเกษตร    

    11   นางอรัญญา   ตั้งใจ   เจ้าพนักงานธุรการ    

    12   จ.อ.สุวจิักขณ์   จันบุญมี   เจ้าพนักงานป้องกันฯ    

    13   นายจตุรงค์   ขันชัยภูมิ   เจ้าพนักงานธุรการ    

    14   นางสุรัชยา     โอวาทวงษ์   นักวิชาการเงินและบัญชี    

    15   น.ส.สรุีรัตน์   ศรคีรไทย   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    

    16   น.ส.ณฐกมล   พรมกุดตุ้ม   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    

   17   นายชัชชัย   ละลมชัย   เจ้าพนักงานพัสดุ    

    18   นายอาทิตย์   ด ารงพันธ์   นายช่างโยธา    

    19   จ.อ.วโิรจน์   ดรสีเนตร   นายช่างไฟฟ้า    
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    20   นางนารีรัตน์   ชัยมนตรา   นักวิชาการศกึษา    

    21   นายมนตรี   เนตตาวงษ์   นักพัฒนาชุมชน    

  พนักงานครู     

      1   นางเลียม   หนูวงศ์   ครู    

      2   นางจุธาทิพย์   ด ารงแดน   ครู    

      3   นางสมเกียรติ   ขันชัยภูมิ   ครู    

      4   น.ส.วราพร   พิลาวรรณ   ครู    

      5   น.ส.จารุวรรณ   เพียรธรรม   ครู    

      6   น.ส.สุนิสา   คุ้มไข่น้ า   ครู    

   พนักงานจ้างตามภารกิจ      

1   นายวรวิทย์   ศรจี าปา   ผช.นักสังคมสงเคราะห์    

2   น.ส.ณัฐธีรกานต์   แก้วอุดร   ผช.เจ้าพนักงานธุรการ    

3   นายธีระยุทธ   สากุล   พนักงานขับรถยนต์    

4   นายศุภชัย   พรประภา   พนักงานขับรถยนต์    

5   นางศริิพรรณ   จันทร์นวล   ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ    

6   นายไพรัตน์   พวงจันทร์  

 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด

เบา  
  

7   นางระเบียบ   บรรณสาร   ผช.ครู ผดด.    

8   นางเพียงใจ   ประจญกล้า   ผช.ครู ผดด.    

9   น.ส.อัญชลี   กองจันทร์   ผดด. (ทักษะ)    

10   นางเกียรติชะฎา   ด ารงชาติ   ผดด. (ทักษะ)    

   พนักงานจ้างท่ัวไป      

1   นางสุพัตรา   แตง่ถิ่น   คนงานทั่วไป    

2   นายชูศักดิ์   อาสากิจ   นักการภารโรง    

3   นายวิชิต   หาญกุดตุ้ม   คนงานประจ ารถขยะ    

4   นายอัมพร   กองจันทร์   คนงานประจ ารถขยะ    

5   นายบุญเลิศ   สุขดี   คนงานสูบน้ า    

6   นายโชคชัย   บ ารุงฐาน   คนงานสูบน้ า    
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เริ่มประชุม    10.00 น. 

ที่ประชุมพร้อม  นายบุญชู  สากุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  ประธานที่ประชุม

กล่าวเปิดประชุม 

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ 

นางอ าพร  เติมชาต ิ 1.การป้องกันแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจากเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม ่ 

ปลัด อบต.  2019และการเฝา้ระวังการแพร่ระบาดโรคโคโรนา 

        2.แนวทาง... 

7   นายมังกร   เหวชัยภูมิ   คนงานสูบน้ า    

   จ้างเหมาบริการ      

1  นางกนิษฐา วงศรไีข แมบ่้าน   

2  นายชาญชัย หาญมรรคา  คนงานประจ ารถขยะ    

3  นายวาณิช เจนบ้านผือ ยาม   

4  น.ส.พิราพร ถนอมชาติ ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะหฯ์   

5  นายค าจันทร์ มะลิงาม  คนงานเผาขยะ    

6  นายอนันต์ วรรณพันธุ์  คนงานประจ ารถขยะ    

7  นายวันชนะ เหวชัยภูมิ  คนงานประจ ารถน้ า    

8  นางเกสร ศรจี าปา  ช่วยปฏิบัติงานการเงนิฯ    

9  นายณัฐวีร์ จารุวรรณเสวี  ช่วยปฏิบัติงานแผนที่ภาษี    

10  น.ส.นารินทร์ พรมกุดตุ้ม  ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ    

11  น.ส.เกศณยี์ อินทวงศ์  ช่วยปฏิบัติงานธุรการ     

12  น.ส.ทินารมภ์ เติมชาติ  ช่วยปฏิบัติงานธุรการ    

13  น.ส.เมธาพร อย่างสวย  ช่วยปฏิบัติงานช่างโยธา    

14  นายกิตตศิักดิ์ เหวชัยภูมิ  ช่วยปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า    

15  น.ส.กัลยาณี แสงภักดี  ช่วยปฏิบัติงานธุรการ     

16  น.ส.สิรินทร หาญกุดตุ้ม  ช่วยปฏิบัติงานดูแลเด็ก    

17  น.ส.พรนิพา บุตรศรีภูมิ  ช่วยปฏิบัติงานดูแลเด็ก    

18  น.ส.สุจนิดารัตน์ อบเมือง  ช่วยปฏิบัติงานธุรการ     

19 นายกิตตวิินน์ อบเมือง ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้  
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 2.แนวทางการป้องกัน (COVID -19)และการจัดหาพัสดุตามโครงการพลังคน

ไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา่ 2019 หนา้กากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง  

3.การด าเนินการตามกฎหมายผู้จดุไฟเผาตอซงัข้าวพืชไร่ตา่งๆและเผาป่า 

4.การป้องกันแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID-2019) 

5.โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ  

6.การเตรียมความพร้อมรับสภาพการณ์พายุฤดูร้อน ปี 63 

7.การเตรียมความพร้อมสถานการณ์พายุร้อน 

8.การป้องกันแพรร่ะบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019)ใน

สถานศกึษาสังกัด อปท. 

9.การป้องกันไวรัสโคโรนา่ 2019 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. 

10.มาตรการเรง่ดว่นป้องกันวิกฤตการณไ์วรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019) 

11.มาตรการป้องกนัลดความเสี่ยงไวรัสโคโรนา่ 2019 เข้าสู่หมู่บ้าน 

12.มาตรการจัดการขยะช่วงไวรัสโคโรนา 2019 

วาระที่ 2  เรื่องติดตามรายงานการประชุมคราวที่แล้ว 

   -ไม่ม ี          

วาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

นางอ าพร เติมชาติ เรื่องแรก  การป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019  

ปลัด อบต. (Covid-2019) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้มได้แจ้งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัดเฝ้าสังเกตการแพร่ระบาดของโรคไวรัสฯ อย่างใกล้ชิดหากพบ

นักเรียนมีอาการไข้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ลดยาก ปวดศีรษะและล าตัวมีอาการ

ไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานมีน้ ามูก ให้รีบพบแพทย์หรือโทรแจ้งสายด่วน

กรมควบคุมโรค 1422 หากพบผูเ้สี่ยงใหป้ระสานและสง่ตอ่หนว่ยงานด้าน 

 สาธารณสุขทันที และหากมีความจ าเป็นต้องปิดสถานศึกษาให้อยู่ในดุลย

พินิจของผู้บริหาร และแจ้งขอความร่วมมือมายังองค์การบริหารส่วนต าบล

กุดตุ้มในพื้นที่พิจารณาจัดท า “ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน

การป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดท าหน้ากากเพื่อป้องกัน

ตนเอง โดยจัดอบรมสร้างทีมวิทยากร หรือทีม ครู ก ในพื้นที่ต าบลกุดตุ้ม 

เพื่อป้องกันการระบาดของโรคฯแก่นักเรียนมิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค 

มาตรฐานในการป้องกันตนเองที่ส าคัญคือ การสวมหนา้กากอนามัย เพื่อให้ 

 

            นักเรียน... 
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นักเรียนในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าถึงหน้ากากอนามัย เพื่อ

ป้องกันการระบาดของโรค ให้ครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้า

ร่วมอบรมและจัดท าหนา้กากเพื่อป้องกันตนเองด้วยนะคะ  

    เรื่องที่สอง  แนวทางปฏิบัติในการเข้ามาปฏิบัติงานหรอืติดต่อราชการ ภายในศาลากลาง

จังหวัดชัยภูมิ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อ าเภอ

เมอืงชัยภูมไิด้ก าหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้  

  1.ปิดประตูทางเข้า-ออก ภายในอาคาร โดยให้ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุก

หน่วยงาน และประชาชนที่มาติดต่อ เข้า-ออกได้ประตูเดียว  

 2.ก าหนดจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  ข้าราชการและประชาชนทุกคนก่อนเข้าอาคาร 

อุณหภูมิร่างกายปกติไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิเกินจะไม่อนุญาตให้เข้า

มาภายในอาคาร  

  3.จัดเจลล้างมือให้แก่บุคคลที่อุณหภูมิร่างกายผ่าน ล้างมือก่อนเข้าอาคาร 

เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรอืมาติดตอ่ราชการ  

นางอ าพร   เติมชาติ เรื่องที่สาม  ห้ามไม่ให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ  

ปลัด อบต.  ลูกจา้ง และพนักงานส่วนท้องถิ่น ออกนอกพืน้ที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็น

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-2019) เพื่อด าเนนิการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการ

แพร่ระบาดของโรคฯ ตามมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ่จังหวัดชัยภูม ิ

ถือปฏับัติดังนี ้

   1.ผู้บริหาร อปท.ทุกแห่ง อยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตาม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯอย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมปฏิบัติตาม

นโยบายหรือข้อสั่งการผู้ว่าฯหรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ให้เตรียมพร้อมอุปกรณ์และอัตราก าลังพลของบุคลากรในสังกัดเพื่อ  

   สนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัด หากมีกรณีเร่งด่วนที่ต้องระดมพล

ช่วยเหลือประชาชเมื่อเกิดภาวะวกิฤต 

   2.ห้ามไม่ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ทุกสังกัดภายในจังหวัดชัยภูมิ เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อ

เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการ เว้นเหตุจ าเป็น เช่น ผู้มีโรค

ประจ าตัวต้องไปพบแพทย์และรับยาตามที่แพทย์สั่งนอกเขตพื้นที่จังหวัด 

ต้องรายงานชี้แจงต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนออกนอกเขต

พืน้ที่จังหวัด จนกว่าสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคฯจะคลี่คลาย   

           เรื่องที่สี่... 
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   เรื่องที่สี่ มาตรการการด าเนินการป้องกันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-2019) อปท.ถือปฏบิัติการและด าเนินการ 

   1.ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการเป็นจ านวนมาก ด าเนินการตามประกาศ

กรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ ์วธิีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจาก

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับสถานที่ราชการ สถานที่ท างานเอกชน 

และสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2513 

   2.ตลาด ร้านค้า และร้านอาหาร ตลาดเอกชน ด าเนินการตามคู่มอืมาตรการ

และแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การระบาด

ของโรคโดยเคร่งครัด ดังนี้ 

   2.1 ตลาด อปท.ตลาดเอกชนล้างตลาดเป็นประจ า อาทิ แผงจ าหนา่ยอาหาร

สดและแผงเนื้อช าแหล่ะทุกวัน ใชน้้ าสะอาดฉีดล้างทางเดิน ฝาผนัง และ  

   กวาดล้างสูท่างระบายน้ าอย่างน้ าสัปดาห์ละ 1 ครัง้ บริเวณที่พักขยะก าจัดให้

หมดและล้างท าความสะอาด บริเวณห้องสุขา อ่างล้างมอื จัดให้มีสบู่ลา้งมอื 

อย่างพอเพียง อย่างน้อย 1 จุด จัดใหเ้จ้าหน้าที่รับผดิชอบดูแลท าความ

สะอาด  

   2.2 ร้านค้าและร้านอาหาร จัดให้มมีาตรการป้องกันการแพรเ่ชื้อ เชน่ ท า

ความสะอาดจุดปรุงประกอบอาหาร โต๊ะ เก้าอี ้พื้น และหอ้งสุขา ให้ถูกต้อง

ตามหลักสุขาภบิาล ดูแลสุขภาพและป้องกันการตดิเชื้อของพนักงาน เช่น ใช้

หนา้กากขณะให้บริการ จัดสบู่เจลล้างมอื ส าหรับพนักงานอย่างพอเพียง

และให้มกีารคัดแยกขยะ 

   เรื่องทีห่า้ มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ประกอบด้วย 2 มาตรการ มาตรการ 

   ป้องกันและสกัดกั้นการน าเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 เข้าสู่ประเทศไทย และ

มาตรการการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับ

สถานการณ์ ด าเนินการดังนี้ 

   1.มาตรการรณรงคค์ัดแยกขยะ 

   1.1 ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนคัดแยกขยะแตล่ะประเภทใส่ถุง มัดปากถุงให้

แนน่มรีอยฉีกขาด น าไปทิง้ในถังขยะหรือจุดรวบรวมขยะรอการเก็บ 

   1.2 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งหนา้กากอนามัยและหนา้กากหนา้ แยกใส่

ถุงต่างหาก ปิดปากถุงให้แน่น ท าสัญลักษณ์ผูกเชือก เขียนบอก หรอืน าไป 

 

          ทิง้ในถังขยะ... 



- 7 - 
 

   ทิง้ในถังขยะสแีดง จัดให้เป็นถังติดเชื้อ หรอืทิง้จุดรวมเฉพาะรอการเก็บขน 

   1.3 จัดให้มีถังขยะสีแดงไว้ในที่สาธารณะหรอืจุดรวบรวมขยะ เป็นจุดทิ้งขยะ

หนา้กากอนามัย และหน้ากากเฉพาะ  

   1.4 ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ หากผูไ้ม่มอีาการหรอืไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้

ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 สามารถใช้หน้ากากผา้

แทนหน้าการทางการแพทย์ได้ เนื่องจากสามารถท าความสะอาดโดยใช้

น้ ายาซักผ้าเด็ก หรอืน้ าสบู่อ่อน หรอืน้ ายาฆ่าเชือ้และตากแดดใหแ้หง่สนทิ

ก่อนน ามาใช้ใหม่ เพือ่ลดจ านวนขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วและลดจ านวน

ขยะตดิเชื้อ 

   2.มาตรการก าจัดขยะ 

   2.1 ให้มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่  ถุงมือ หน้ากากอนามัย 

ผา้ และเครื่องแต่งการรัดกุม เป็นต้น และก าชับพนักงานเก็บขนขยะสวมใส่

ปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการตดิเชื้อส ารองให้

เพียงพอส าหรับปฏิบัติงานทุกวัน 

   2.2 ป้องกันการตดิเชื้อจากโรคติดตอ่ไวรัสโคโรนา 2019 แก่พนักงานเก็บขน

ขยะ ก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิ ลา้งมอืด้วย

เจลแอลกอฮอล์ สบู่ เป็นต้น 

   2.3 ตรวจสุขภาพพนักงานเก็บขนขยะเป็นระยะตามความเหมาะสม 

   2.4 หลังปฏิบัติงานทุกครั้ง ให้ใช้น้ ายาฆ่าเชือ้ผสมแอลกอฮอล์ท าความ

สะอาดอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องแต่งกายที่สวมใส่ขณะปฏิบัติงาน รวมถึงฉีดล้าง

รถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอยเป็นประจ าทุกวัน     

   3.มาตรการก าจัดขยะ  

   3.1 กระบวนการก าจัดขยะ หามาตรการและอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้แก่

พนักงานประจ าจุดก าจัดขยะเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการตดิเชื้อระหว่าง

ปฏิบัติงาน 

   3.2 การก าจัดขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผา้ ให้การก าจัดเป็นไปตาม

กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545    

ที่ประชุม  -รับทราบ 

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

   - ไม่ม ี          
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ประธาน มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรอืเสนอแนะอะไรหรือไม ่ หากไม่มีขอขอบคุณเจา้หนา้ที่ 

  ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  ขอปิดประชุม 

  ปิดประชุม  12.30 น. 

     

(ลงช่ือ) อรัญญา ตั้งใจ  ผูจ้ดรายงานการประชุม 

          (นางอรัญญา  ตั้งใจ) 

       เจ้าพนักงานธุรการ 
    

   
 (ลงชื่อ) เฉลิมศลิป์  เทพจันทรา  ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา) 
ปลัดอบต.กุดตุ้ม 


