
รายงานการประชุมพนักงานส่วนต าบลแม่พริก 
วันอังคาร ท่ี ๒5 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
......................................................................... 
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1 นายศักดิ์ชัย เป็งค า ปลัด อบต.แม่พริก 
2 ว่าท่ี ร.ต.ชลิต ศรีจันทร์แก้ว รองปลัด อบต.แม่พริก 
3 นายนัฐวุฒ ิ ดวงวัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
4 นายด าเกิง บุญมา หัวหน้าส านักปลัด 
5 นายพีรันธร  ท้าวค า หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
6 นางสาวปวีณา ปิงเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี  
7 น.ส.รวิดา อุตธรรมชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8 นายนพกาญจน ์ขุนทอง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
9 นางสาวคนึงนิจ มีใจดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

10 นางสาวรัชนี องอาจ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน 
11 นายจักรี ปิงเมือง เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
12 ว่าท่ี ร.ต. ภานุรัตน์ ใจยวน ช่างโยธา ปฏิบัติงาน 
13 น.ส.นงคราญ กรีรัตยากร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
14 นางวราภรณ์  ฝอยทอง ผช.จนท.พัสดุ 
15 นางสาวพรรณพนัช ค าตา ผช.จนท.ธุรการ 
16 นางรัตนา วงศ์แพทย์ ผช.จนท.การเงิน 
17 นายกฤษฎา ผัสดี ผช.เจ้าหน้าท่ีป้องกันฯ 
18 นายวันชัย อาษา ผช.เจ้าหน้าท่ีธุรการศึกษา 
19 นายอชิตพล กระธง ผู้ช่วยช่างโยธา 
20 นางสาววารุณี ขจร ผช.เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
21 นางรุจิรา อินทวี คนงานท่ัวไป 
22 นายวิษณุ อวดเขต คนงานท่ัวไป 
23 นางสาวธนันพร ก าลังประสิทธิ์ คนงานท่ัวไป 
24 นางสาวบุริมนาถ  ศรีสะเมา พนักงานจ้างเหมาบริการ 
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เร่ิมประชุม เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

การประชุมครั้งนี้มี นายอุทัย  ฟูวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เป็นประธานใน
ท่ีประชุม เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๑. เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ท่ี
ก าลังระบาดไปท่ัวโลกและมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นรวมถึงประเทศไทยและจังหวัด
เชียงรายของเราด้วย จ านวนผู้ติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019  (COVID - 19) ในประเทศไทย  เมื่อวันท่ี 
24 มีนาคม  2563  ตอนเช้า 721 ช่วงบ่ายมีการติดเช้ือเพิ่มข้ึนเป็น 827 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย 
ยอดผู้เสียชีวิต รวม 4 ราย ทางอ าเภอแม่สรวย ได้แต่งต้ังคณะท างานทีมอาสา (COVID - 19) ระดับ
อ าเภอและระดับหมู่บ้าน  เพื่อด าเนินการค้นหา และเฝ้าระวังคนในพื้นท่ีหมู่บ้าน  ท่ีมีความเส่ียงต่อ
การติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ให้ด าเนินการค้นหาและจัดท าฐานข้อมูลของผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุดปราการ และปทุมธานี) ท่ีมาถึงภูมิล าเนาในพื้นท่ี
อ าเภอ ต้ังแต่วันท่ี 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา โดยรายงานข้อมูลตามแบบเก็บข้อมูลท่ีเดินทางเข้า
หมู่บ้าน แจ้งให้โรงพยาบาลท่ีรับผิดชอบหรือหมู่บ้าน เป็นประจ าทุกวันก่อนเวลา 15.00 น. 

- ให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อ
แยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเล่ียงการใกล้ชิดผู้อื่นในพื้นท่ีหรือท่ี
พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันท่ีเดินทางมาถึงภูมิล าเนา 

- ไม่รับประทางอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น 
- ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 
- ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ าสบู่  นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70 % ลูบมือจนแห้ง 
- หลีกเล่ียงพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง 
- หากมีอาการไข้และอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ

หน้ากากผ้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ีโดยทันที 
- ทางโรงพยาบาลแม่สรวย แจ้งประกาศงดเย่ียมทุกกรณี ต้ังแต่วันท่ี 23 มีนาคม 2563 โดย

แนะน าให้ญาติผู้ป่วย โทรศัพท์ วีดีโอคอล หรือวิธีอื่นแทนการเดินทางมาโรงพยาบาล 
- ทางอ าเภอแม่สรวยแจ้งให้ด าเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา กวาดล้างท าความสะอาดตลาด 

ต้านโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 2019 (COVID - 19) โดยใช้กลไกประชาชนจิตอาสามีส่วนร่วม (จุดละไม่
เกิน 100 คน) พร้อมกันท้ังจังหวัด ในวันพุธ ท่ี 25 มีนาคม 2563 พร้อมท้ังรายงานการจัดกิจกรรม
จิตอาสาฯ ให้ทางท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่สรวย ภายในวันศุกร์ท่ี 27 มีนาคม 2563  

- ให้ปิดสถานบริการตามกฎหมายสถานการบริหารในพื้นท่ีอ าเภอแม่สรวยทุกแห่ง เป็นการ
ช่ัวคราว จ านวน 14 วัน ต้ังแต่วันท่ี 21 มีนาคม 2563 – 3 เมษายน 2563 
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- ให้ปิดสถานประกอบการท่ีเปิดให้บริการในลักษณะท่ีคล้ายกับสถานบริการเป็นการช่ัวคราว 
จ านวน 14 วัน ต้ังแต่วันท่ี 21 มีนาคม 2563 – 3 เมษายน 2563 

- ให้ปิดสถานปฏิบัติบัติการเพื่อสุขภาพ กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ กิจกรรมสปา และกิจการ
เพื่อเสริมความงามตามกฎหมายว่าด้วยสถานกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นท่ีอ าเภอแม่สรวย ต้ังแต่วันท่ี 
21 มีนาคม 2563 – 3 เมษายน 2563 

- ให้ปิดโรงมหรสพ ร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ ตามพระราชบัญญัติ ภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ 
พ.ศ. 2551 เป็นการช่ัวคราว จ านวน 14 วัน ต้ังแต่วันท่ี 21 มีนาคม 2563 – 3 เมษายน 2563 

- ให้ปิดสถานท่ีส าหรับจัดให้มีการพนันชนไก่ / ชกมวยทุกแห่ง ท่ีได้รับใบอนุญาตให้ใช้สถานท่ี
ส าหรับจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่/ชกมวย เป็นการช่ัวคราว จนกว่าสถานการณ์จะคล่ีคลาย 

- ให้ปิดสถานท่ีออกก าลังกายในอาคาร (ฟิตเนส) ในพื้นท่ีอ าเภอแม่สรวยทุกแห่ง เป็นการ
ช่ัวคราวจนกว่าสถานการณ์จะคล่ีคลาย จ านวน 14 วัน ต้ังแต่วันท่ี 21 มีนาคม 2563 – 3 เมษายน 
2563 

- ให้งดจัดกิจกรรมทุกประเภท เช่น การแข่งขันกีฬา งานบันเทิง งานอบรมสัมมนา 
- ให้งดจัดกิจกรรมรวมคนจ านวนมากท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการแพร่กระจายเช้ือไวรัสดคโรนา 

2019 (COVID - 19) ท่ีมีจ านวนคนเข้าร่วมกิจกรรมเกิน กว่า 100 คน 
- ให้งดกิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานท่ีมีคนจ านวนมากหรือหาก

จ าเป็นต้องเคล่ือนย้าย ต้องมีการป้องกันการแพร่ของโรค เช่นการคัดกรองคนก่อนการเคล่ือนย้าย 
- งดจัดกิจกรรม ตลาดนัดหรือคลองถม ถนนคนเดิน ทุกแห่งในอ าเภอแม่สรวยจนกว่า

สถานการณ์จะคล่ีคลาย 
- ให้ผู้ท่ีเดินทางกลับจากพื้นท่ีเส่ียง (นอกราชอาณาจักร) ตามประกาศของกรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข มารายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเพื่อรับค าส่ังกักกันตนเอง
ท่ีบ้าน จ านวน 14 วัน นับต้ังแต่วันท่ีมาถึงภูมิล าเนา 

- ให้ ผู้ท่ีเดินทางกลับจากพื้นท่ีเส่ียง (ในราชอาณาจักร) นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร         
สมุดปราการ และปทุมธานี และจังหวัดท่ีพบผู้ป่วยยืนยันการติดโรคไวรัสโควิด 2019 (COVID - 19) 
ตามประกาศกักกันตนเอง จ านวน 14 วัน นับต้ังแต่วันท่ีมาถึงภูมิล าเนา 

- ท้ังนี้หากผู้ใดหรือสถานประกอบการใด ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ ตามมาตรา 52 แห่ง พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558  

 
2. มอบหมายให้นายด าเกิง  บุญมา หัวหน้าส าหนักปลัด ด าเนินการแต่งต้ังคณะท างานทีม

อาสา COVID – 19 ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 24 มีนาคม 
2563 
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3. มอบหมายให้นายจักรี  ปิงเมือง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯแต่งต้ังชุด
การปฏิบัติหน้าท่ีคัดกรอง และควบคุมโรคไวรัสโควิด 2019 (COVID - 19) ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 
24 มีนาคม 2563 
 

4. แจ้งการอุดหนุนเงินวันสงกรานต์ เงินอุดหนุนจิตอาสา ทางอ าเภอแจ้งไม่ต้องท าการ
อุดหนุนแล้ว ให้น าเงินท่ีอุดหนุนในปีนี้ไปใช้อย่างอื่นแทน 

 
ระเบียบวาระที่ ๒. เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
    
   - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

1. การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  
(COVID - 19 ) 

- มติท่ีประชุม เห็นควรให้จัดท าป้าย ขนาด 1 x 2 เมตร จ านวน 15 ป้าย 
 

2. การจัดท าป้ายจุดคัดกรองของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  (COVID - 19 ) 
- มติท่ีประชุม เห็นควรให้จัดท าป้าย ขนาด 50 x 90 เซนติเมตร จ านวน 1 ป้าย 

  
3. การจัดส่ังซื้อเจลล้างมือ เพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 

19 ) 
- มติท่ีประชุม เห็นควรให้จัดซื้อ จ านวน 44 ขวด 

 
4. การจัดส่ังซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 

19 ) 
- มติท่ีประชุม เห็นควรให้จัดซื้อ จ านวน 14 เครื่อง 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอื่นๆ 
    
   - ไม่มี 
 
 
ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 
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           (ลงช่ือ)       นงคราญ กรีรัตยากร       ผู้บันทึกการประชุม 
           (นางสาวนงคราญ  กรีรัตยากร) 
            เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
 
     (ลงช่ือ) ว่าท่ีร.ต.    ชลิต ศรีจันทร์แก้ว        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (ชลิต  ศรีจันทร์แก้ว) 
               รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 


