
 
 

รายงานการประชุม 
วันที่  5  มนีาคม  2563  

ณ  หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม 
*********************************************** 

ผูม้าประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายบุญชู  สากุล นายก อบต.  
2 นายสีนวน  จ าพันธุ์ รองนายก อบต.  
3 นายประมวล  อาสาสู้ รองนายกฯ  
4 นายบุดดา  เขตบ ารุง เลขานุการนายกฯ  
5 นางอ าพร  เติมชาติ ปลัด อบต.  
6 นายนิพนธ์  เหวชัยภูมิ ผอ.กองคลัง  
7 นายวิเชยีร  วงศ์ชัย   ผอ.กองช่าง  
8 นางลัดดาวัลย์  ศลิป์ดี หัวหนา้ส านักปลัด  
9 นายหัสดินฐุ์ สรณ์ภัสกุล   ผอ.กองการศกึษา  
10 นางนารีรัตน์  ชัยมนตรา นักวิชาการศกึษา  
11 นางสาวฐิติภรณ์  แตง่เมอืง นักวิเคราะหฯ์  
12 นางยุภาพร  ดวงหาคลัง ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
13 พ.จ.อ.ทวี  แตง่แดน นักจัดการงานทั่วไป  
14 นางประภาพร สทิธิวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล  
15 นายมนตรี  เนตตาวงษ์ นักพัฒนาชุมชน  
16 นายอาทิตย์  ด ารงพันธ์ นายช่างโยธา  
17 นายชัชชัย  ละลมชัย เจ้าพนักงานพัสดุ  
18 นางสรุัชยา  โอวาทวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี  
19 จ.อ.วโิรจน์  ดรสีเนตร นายช่างไฟฟ้า  
20 นางสาวณฐกมล พรมกุดตุ้ม เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี  
21 นางสาวสุรีรัตน์  ศรคีรไทย   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
22 นายวสันต์ พันสาง นักวิชาการเกษตร  
23 นางอรัญญา  ตัง้ใจ เจ้าพนักงานธุรการ  
24 จ.อ.สุวจิักขณ์  จันบุญมี เจ้าพนักงานป้องกันฯ  
25 นายวรวิทย์  ศรีจ าปา ผูช่้วยนักสังคมสงเคราะห์  
26 นายจตุรงค์ ขันชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการ  
27 น.ส.ณัฐธีรกานต์ แก้วอุดร ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ  
28 นายชูศักดิ์   อาสากิจ นักการภารโรง  
29 นางสุพัตรา แตง่ถิ่น คนงานทั่วไป  

                                          ผูม้าประชุม... 
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ผูไ้ม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายณัฐวีร ์จารุวรรณเสวี ผูช่้วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รับบริการเก็บภาษี 

2 นายศุภชัย  พรประภา พนักงานขับรถขยะ บริการรถเก็บขยะ 

3 นายวิชติ  หาญกุดตุ้ม คนงานประจ ารถขยะ บริการรถเก็บขยะ 

4 นายอัมพร  กองจันทร์ คนงานประจ ารถขยะ บริการรถเก็บขยะ 

เริ่มประชุม    เวลา 09.30 น. 

ที่ประชุมพร้อม  นายบุญชู  สากุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม 

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ 

นางอ าพร  เติมชาติ 1.การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)ของอปท.  

ปลัด อบต. 2.โครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหนา้ฝนปีนี้ 

3.โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูม ิครั้งที่ 1/63 

4.การด าเนินงานหมูบ่้านเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอเมอืงจังหวัดชัยภูมิ                   

5.การด าเนินงานกองทุนแมข่องแผน่ดิน อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

6.โครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหนา้ฝนปีนี้ 

7.แนวทางฝึกอบรมการตอาสาภัยพิบัติ 

8.การเตรียมการรับสถานการณภ์ัยแล้ง ปี 2563 

9.การป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน 

10.โครงการปลอดพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 

11.รณรงคแ์นวทางควบคุมการใชส้ารเคมีในภาคเกษตรกรรม 

12.การด าเนินการป้องกันกรณีการระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

13.แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภัยพิบัติ (เพิ่มเติม) 

14.การจัดตัง้ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนของ อปท. 

15.การเตรียมการป้องกันปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 

16.โครงการปลูกต้นไม้และป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องมหามงคลภายใต้ชื่อรวม

ไทยปลูกต้นไม ้สบืสาน 100 ล้านต้น 

17.แนวทางจัดฝกึอบรมการจิตอาสา (เพิ่มเติม)    

วาระที่ 2 เรื่องติดตามรายงานการประชุมคราวที่แล้ว 

   - ไม่ม ี

วาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

        นายบุญชู... 
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นายบุญชู สากุล เรื่องแรก การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

นายกฯ 2019 (COCID-2019) อ าเภอเมืองชัยภูมิแจ้งการด าเนินการขับเคลื่อนตาม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรูใ้นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COCID-2019) และจัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง และให้

ขยายผลการด าเนินโครงการโดยจัดท าโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน

ไวรัส พร้อมโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบกลาง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปเบิกจ่ายในลักษณะงบเงิน

อุดหนุน เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดท าหน้ากากอนามัยให้แก่

ประชาชนในพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  

 ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนนิการดังนี ้

 1.ร่วมด าเนินการและบริหารจัดการในระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่ จัดท าแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

หรอืพืน้ที่ ฯ 

 2.ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแจง้หน่วยงาน องค์กร หรอืกลุ่มประชาชนที่

มีความประสงค์ด าเนินการหรือกิจกรรม ตามประกาศคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งขาติ 

 เรื่องที่สอง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COCID-2019) ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชือ้โร

โรนา 25019 (COCID-2019) เป็นจ านวนมากทั่วโลก ส าหรับประเทศไทย

พบว่ามีการติดเชื้ออย่างต่อ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการแพร่

ระบาดของโรค จึงจ าเป็นต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันอย่าง

เข้มข้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามหนังสือสั่งการต่าง เๆกี่ยวกับ

มาตรการป้องกันและควบคุม และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ 

ในวันที่ 2-7 มีนาคม 2563 โดยเคร่งครัด อาทิ การปิดสถานศกึษา/ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก และลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในตลาดสดที่อยู่ในความดูแลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น/ตลาดเอกชน โดยใหม้ีการคัดกรองอุณหภูมกิ่อนเข้าอาคาร/  

บริเวณตลาด และวางเจลล้างมอืในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน การท าความสะอาดพื้นผิว

และหอ้งสุขา     

 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 

2019 (COCID-2019) จังหวัดชัยภูม ิ

        1.การป้องกัน... 
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1.การป้องกันและสกัดกั้นการน าเชือ้เข้าสู่ประเทศไทย 

 1.1 ให้ผู้เดินทางมาจากประเทศที่ถูกประกาศเป็นเขตโรคติดต่อ (จีน เกาหลีใต้ 

อิตาลี อิหร่าน) และพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง (ฝรั่งเศส สเปน อเมริการ 

สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สวีเดน อังกฤษ และเยอรมนี) 

และประเทศอื่น  ๆตามเกณฑท์ี่คณะกรรมการด้ายวิชาการภายใต้คณะกรรมการ  

โรคติดต่อแห่งชาติก าหนด ถูกคุมไว้สังเกตตาม พ.ร.บ.โรคติด พ.ร.บ.โรคติดต่อ 

พ.ศ. 2558 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยกลไกของจังหวัดให้มีการกักกัน ณ ที่

พ านัก ส าหรับชาวต่างชาติให้ตรวจสอบใบรับรองแพทย์ก่อนเข้ามาในอาณาจักร

ไทยไม่เกิน 3 วัน บัตรประกันสุขภาพและมีที่พ านักที่สามารถติดต่อได้ใน

จังหวัดชัยภูมิ  

 1.2 ห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทุกสังกัดในจังหวัด

ชัยภูมิเดินทางไปต่างประเทฯ ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นส าคัญ และเตือนประชาชนให้งด

การเดินทางไปในประเทศซึ่งเป็นพืน้ที่ระบาดต่อเนื่อง 

 2.ยับยั้งการระบาดภายในประเทศ  

 2.1 ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว (เข้า ออก) ออกนอกพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 

โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2563 

 2.2 งดการเรียนการสอนทุกสถาบัน หรือปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์ 

ให้ปิดช่ัวคราวตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และให้

สถานศึกษาด าเนินการป้องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

อย่างเคร่งครัด 

 2.3 งดกิจกรรมรวมคนจ านวนมากที่มคีวามเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค 

 2.4 งดกิจกรรมที่มกีารเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มคีนจ านวนมาก 

 2.5 ส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล และส่งเสริมระบบธุรการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการซือ้ขายออนไลน์ส าหรับประชาชนทั่วไป 

 2.6 ลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการจ านวนมาก 

ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ เช่น คัดกรองอุณ

ภูมกิ่อนเข้าอาคาร และวางเจลล้างมอืในจุดที่มกีารใช้รว่มกัน การท าความสะอาด 

พืน้ผวิและหอ้งสุขา จ ากัดจ านวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา 

 2.7 ร้านค้า ร้านอาหาร ใหม้ีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชือ้  

 2.8 ลดความเสี่ยงการแพร่เชือ้ในระบบขนส่งสาธารณะภายในจังหวัดและเพิ่ม 

 

        ความถี่... 
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ความถี่ของการเดินรถ 

 2.9 ส่งเสริมใหห้น่วยงานสนับสนุนการจัดอบรมผลิตหน้ากากผา้ ใหป้ระชาชนทั่วไป

อย่างเพียงพอส าหรับสมาชิกในครัวเรือนและใช้หน้ากากผ้าเมื่อต้องเดินทางไปใน

สถานที่มคีนจ านวนมาก      

2.10 .ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ใช้อ านาจตาม 

พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 35  

 2.11 มีระบบติดตามตัวชาวต่างประเทศ รวมทั้งคนไทยที่มาจากต่างประเทศและวาง

แผนการพัฒนาแอพลิเคช่ัน ติดตามตัวชาวต่างประเทศ รวมทั้งคนไทยที่เดินทางมา

จากต่างประเทศ 

 2.12 ให้เร่งรัดจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคทุกอ าเภอ เขต หมู่บ้านให้ควบคุม

พืน้ที่โดยด่วน และให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการเฝ้าระวัง โดย

คัดกรองระดับหมู่บ้าน ต าบล และจัดตั้งจุดคัดกรองในถนนสายหลักเข้าสู่จังหวัด z

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มาตรา 35 ต้อง

วางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรอืปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

 เรื่องที่สาม มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-2019) กระทรวงมหาดไทยแจ้ งว่ าในคราวประชุม

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการ

ป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/63 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม  2563 ประกอบด้วย มาตรการ 2 ประการ ได้แก่ มาตรการ

ป้องกันและการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย จึงได้ก าหนดมาตรการ และให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  ดังนี ้

1. มาตรการการคัดแยกขยะ 

1.1 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะแต่ละประเภทใส่ถุงและมัดปากถุง  

ให้แน่นไม่มีรอยฉีกขาด แล้วน าไปทั้งในถังขยะหรือจุดรวบรวมขยะเพื่อรอ

การเก็บ 

1.2  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า  โดยแยก

แยกใส่ถุงต่างหาก ปิดปากถุงใหแ้น่น ท าสัญลักษณ์ที่ถุงขยะหน้ากากอนามัย  

น าไปทั้งในถุงขยะแดง จัดไว้เป็นถังขยะติดเชือ้ หรอืน าไปทิง้จุดรวบรวมขยะเฉพาะ  

 

 

      1.3 จัดใหม้ีถัง... 
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1.3 จัดใหม้ีถังขยะสีแดงไว้ในที่สาธารณะหรอืจุดรวบรวมขยะ เพื่อเป็นจุดทิง้ 

1.4 ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ หากผูไ้ม่มีอาการป่วยหรอืไม่ได้ใกล้ชิดกับผูท้ี่ 

     เป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคไวรัสโคโรนา 2019 สามารถใช้หน้ากากผา้แทนหน้ากาก 

     การแพทย์ได้ เนื่องจากสามารถท าความสะอาดโดยใช้น้ ายาซักผา้เด็ก  

1.5 รอืน้ าสบู่ออ่น หรอืน้ ายาฆ่าเชือ้ และตากแดดใหแ้หง้สนิทก่อนน ามาใช้ใหม่  

เพื่อลดจ านวนขยะที่ใช้แล้วและขยะติดเชือ้ 

2. มาตรการการเก็บ  

2.1 จัดใหม้ีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชือ้ ได้แก่ ถุงมอื หน้ากากอนามัย หน้ากากผา้

และเครื่องแต่งกายที่รัดกุม เป็นต้น  และก าชับให้พนักงานเก็บขนขยะสวมใส่

ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ส ารองให้เพียงพอส าหรับ

การปฏิบัติงานทุกวัน 

2.2 ให้มีการป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) 

แก่พนักงานเก็บขนขยะ ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง เช่น การ

ตรวจวัดอุณหภูม ิล้างมอืด้วยเจล แอลกอฮอล์ สบู่ เป็นต้น 

2.3 ตรวจสุขภาพพนักงานเก็บขนขยะเป็นระยะตามความเหมาะสม 

2.4 หลักจากการปฏิบัติงานทุกครั้ง ให้ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อผสมแอลกอฮล์ท าความ

สะอาดอุปกรณ์ต่างๆ  เครื่องแต่งกายที่สวมใส่ขณะปฏิบัติงาน รวมถึงฉีดล้าง

รถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นประจ าทุกวัน 

3. มาตรการก าจัดขยะ 

3.1 การก าจัดขยะ ให้หามาตรการและอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้แก่พนักงานประจ า

จุดก าจัดขยะ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชือ้ระหว่างการปฏิบัติงาน 

3.2 การก าจัดหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า ก าจัดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ

ก าจัดมูลฝอยติดเชือ้ พ.ศ. 2545                                                                                                                                                                                            

เรื่องที่สี่  งดการจัดงานวันท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้มได้

เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2563 จังหวัดชัยภูมิ ในวันพุธที่ 18 

มีนาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เวลา 07.00 น. เพื่อป้องกันและ

ควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พืน้ที่จังหวัดชัยภูมิ 

นายหัสดินฐุ์ สรณภ์ัสกุล 1.งดการรับสมัครโครงการจา้งนักเรียนนักศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียน 

ผอ.กองการศกึษา 2.โครงการอบรมให้ความรู้ความส าคัญของการศกึษาในท้องถิ่น ประจ าปี 

พ.ศ.2563         

   3.โครงการแขง่ขันกีฬาต้านยาเสพติดประจ าต าบล  ประจ าปี 2563 

          เพื่อป้องกัน... 
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 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

พืน้ที่จังหวัดชัยภูม ิครับ 

 เรื่องที่ห้า การจัดกิจกรรมท าความสะอาด Big Cleaning Day องค์การ

บริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมท าความ

สะอาดทุกวันพุธของสัปดาห์ ท าความสะอาดในส านักงานตนเอง ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-2019) ในปัจจุบัน ท าให้เกิดความวิตกกังวลต่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนทั่วไป แม้แต่การด าเนินกิจกรรมนอกที่พัก ที่สาธารณะ การพบปะ

พูดคุย หรือการไปใช้บริการในสถานที่ราชการต่างๆ ซึ่งส่วนราชการ

หน่วยงาน ต้องสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาดปลอดภัยแก่ประชาชนผู้

มารับบริการ ขอให้พนักงานเจา้หนา้ที่ทุกท่านรว่มกันท าความสะอาดนะครับ 

ที่ประชุม  -รับทราบ   

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

   - ไม่ม ี   

ประธาน มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือเสนอแนะอะไรหรือไม่  หากไม่มีขอขอบคุณ

เจ้าหนา้ที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  ขอปิดประชุม 

 ปิดประชุม  12.00 น. 
 

(ลงช่ือ) อรัญญา ตั้งใจ ผูจ้ดรายงานการประชุม 

           (นางอรัญญา  ตั้งใจ) 

       เจ้าพนักงานธุรการ 
 

     

(ลงช่ือ)  อ าพร เติมชาติ ผูต้รวจรายงานการประชุม 

          (นางอ าพร  เติมชาติ) 

                     ปลัดอบต.กุดตุ้ม 


