ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย
เรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออกและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ก่อนเปิดเทอม ช่วงที่ 2
-----------------------------------------------------ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย ได้ดาเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกและการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ก่อนเปิดเทอม ระหว่างวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564 แล้วนั้น อาศัยความตามระเบียบ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรื อไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ.2564 มี ผ ลบั ง คับ ใช้ วั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2564 กรณี ก ารกระท าซึ่ ง อาจก่อ ให้ เ กิ ด สภาพที่ ไ ม่ ถู ก
สุขลักษณะโดยการไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคโควิด 19 แพร่ออกไป และตาม
คาสั่งที่ 111/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ตามอานาจหน้าที่ (7) ติดตามและประเมินผลการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่
รับ ผิดชอบ ดาเนิน การอื่น ใดที่เกี่ยวกับ การควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติหรือผู้ ว่า
ราชการจั งหวัดมอบหมาย หรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติโ รคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกั บคาสั่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย ที่ 120/2564 เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) แต่งตั้งผู้กากับการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบหน้าที่ และแผนปฏิบัติ
การ แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ลง
วันที่ 30 มีนาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศการดาเนิน
ปรับแผนในการดาเนินกิจกรรมการจัดการป้องกันโรคไข้เลือดออกและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด
19 ก่ อ นเปิ ด เทอม ช่ ว งที่ 2 ระหว่ า งวั น ที่ 14 - 18 มิ ถุ น ายน 2564 เพื่ อ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ.2564 มีผ ลบั งคับ ใช้ วัน ที่ 7 มิถุน ายน พ.ศ.2564 กรณีการกระทาซึ่งอาจก่อให้ เกิดสภาพที่ไม่ถูก
สุขลักษณะโดยการไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคโควิด 19 แพร่ออกไป ดังนี้
วันที่ 14 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 - 15.00 น.

ดาเนินการพ่นหมอกควัน และประชาสัมพันธ์การสวมหน้ากากอนามัย
ณ บ้านบุสมอ หมู่ที่ 4

วันที่ 15 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 - 11.00 น.
เวลา 11.00 - 12.00 น.
เวลา 12.00 - 13.00 น.
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ดาเนินการพ่นหมอกควัน และประชาสัมพันธ์การสวมหน้ากากอนามัย
ณ บ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 11
ณ วัดหัวนา หมู่ที่ 9
พักกลางวัน
ณ บ้านหัวนา หมู่ที่ 9
/วันที่ 16 มิถุนายน
...

-2วันที่ 16 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 - 15.00 น.

ดาเนินการพ่นหมอกควัน และประชาสัมพันธ์การสวมหน้ากากอนามัย
ณ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 8

วันที่ 17 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 - 15.00 น.

ดาเนินการพ่นหมอกควัน และประชาสัมพันธ์การสวมหน้ากากอนามัย
ณ วัดหนองล้างช้าง และบ้านหนองล้างช้าง หมู่ที่ 7

วันที่ 18 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 - 15.00 น.

ดาเนินการพ่นหมอกควัน และประชาสัมพันธ์การสวมหน้ากากอนามัย
ณ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10

หมายเหตุ : สถานที่และระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ในการนี้ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลโคกไทย ขอความร่ว มมือทุกภาคส่ ว น สนับสนุนจัดการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ก่อนเปิดเทอม ช่วงที่ 2 ตามวันและเวลา
ดังกล่าว
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564
(ลงชื่อ)
( นายแสวง ตอบกระโทก )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย
วันที่ 11 มิถุนายน 2564

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย
ที่ 152 /2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานการป้องกันโรคไข้เลือดออกและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ก่อนเปิดเทอม ช่วงที่ 2
-----------------------------------------------------ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย ได้ดาเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกและการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ก่อนเปิดเทอม ระหว่างวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564 แล้วนั้น อาศัยความตามระเบียบ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ.2564 มี ผ ลบั ง คับ ใช้ วั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2564 กรณี ก ารกระท าซึ่ ง อาจก่อ ให้ เ กิ ด สภาพที่ ไ ม่ ถู ก
สุขลักษณะโดยการไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคโควิด 19 แพร่ออกไป และตาม
คาสั่งที่ 111/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ตามอานาจหน้าที่ (7) ติดตามและประเมินผลการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่
รับ ผิดชอบ ดาเนิน การอื่น ใดที่ เกี่ยวกับ การควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติหรือผู้ ว่า
ราชการจั งหวัดมอบหมาย หรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติโ รคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับคาสั่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย ที่ 120/2564 เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินการป้องกั นการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) แต่งตั้งผู้กากับการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบหน้าที่ และแผนปฏิบัติ
การ แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ลง
วันที่ 30 มีนาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้ดาเนินการปรับแผน
กิจกรรมการจัดการป้องกันโรคไข้เลือดออกและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ก่อนเปิดเทอม ช่วง
ที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2564 เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 หรื อ โรคโควิด 19 พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 มีผ ลบัง คับใช้ วัน ที่ 7
มิถุนายน พ.ศ.2564 กรณีการกระทาซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยการไม่สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคโควิด 19 แพร่ออกไป โดยดาเนินการตามอานาจหน้าที่พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา67(3) องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ในการ
ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตร 16 (19) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
และเมื อ งพั ท ยา มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการสาธารณสุ ข การอนามั ย ครอบครั ว และการรั ก ษาพยาบาล โดยมี
วัตถุประสงค์ควบคุมโรคภายในเขตพื้นที่ตาบลโคกไทย นั้น
/เพื่อให้การจัด...

-2เพื่อให้การจัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด
19 ก่อนเปิดเทอม ช่วงที่ 2 ครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสาเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่ ให้คาปรึกษาหารือในการปฏิบัติงานและให้ความ
ช่วยเหลือในการตัดสินปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
1.1 นายแสวง ตอบกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประธานคณะทางาน
1.2 นายธนวัฒน์ ทันดอน
กานันตาบลโคกไทย
เป็นคณะทางาน
1.3 ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
เป็นคณะทางาน
1.4 พจต.จิรพันธ์ วงศ์วิวัฒน์ ผอ.รพ.สต.บุสมอ
เป็นคณะทางาน
1.5 ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน
เป็นคณะทางาน
1.6 นายสมศักดิ์ สนองผัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เ ป็ น ค ณ ะ ท า ง า น แ ล ะ
เลขานุการ
1.7 นางกรรัตน์ เสรีวงศ์เวช ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการฝ่ายผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
แห่งชาติ และบรรจุหน้ากากอนามัยประกอบการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1.1 นายสมศักดิ์ สนองผัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประธานคณะทางาน
1.2 นางวารีย์ ขิมกระโทก
นักจัดการงานทั่วไป ชก.
เป็นคณะทางาน
1.3 นางสงัด จักรแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นคณะทางาน
1.4 นางดวงเดือน พุดดอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ เป็นคณะทางาน
3. คณะกรรมการฝ่ า ยปฏิบัติ การตามโครงการฯ มีห น้าที่ ดาเนินการลงพื้ นที่จั ด การป้อ งกั น
ควบคุมโรคไข้เลือดออกและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ก่อนเปิดเทอม ช่วงที่ 2 ตามการปรับ
แผนและกาหนดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง ดังนี้
3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประกอบด้วย
1. นางกรรัตน์ เสรีวงศ์เวช ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นประธานคณะทางาน
2. น.ส.สุภาพร ศิริปรุ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.
เป็นคณะทางาน
3. น.ส.กาญจนา ลาภาสระน้อย นักทรัพยากรบุคล ชก.
เป็นคณะทางาน
4. นายปกรณ์ ปรางค์ปรุ นักวิชาการเกษตร ปก
เป็นคณะทางาน
3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2
1. นายอภิรักษ์ จิตจาเริญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประธานคณะทางาน
2. นายอานนท์ สิงห์ทองชัย นักพัฒนาชุมชน ปก.
เป็นคณะทางาน
3. น.ส.เพียงพิศ เหงากระโทก นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก.
เป็นคณะทางาน
4. น.ส.ศิริพรรณ หึกขุนทด เจ้าพนักงานธุรการ ปง.
เป็นคณะทางาน
3.3 คณะกรรมการชุดที่ 3
1. นายอาคม ศรสูงเนิน ผู้อานวยการกองช่าง
เป็นประธานคณะทางาน
2. นางพัชร์นรินทร์ ตันใจซื่อ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชง.
เป็นคณะทางาน
3. น.ส.ปุณยวีร์ จารุรัตนศฤงค์ นักวิชาการพัสดุ ชก.
เป็นคณะทางาน
4. น.ส.ณัฐกานต์ ใคร่กระโทก เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง.
เป็นคณะทางาน
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4. คณะทางานสนับสนุนมาตรการควบคุมโรค มีหน้าที่พ่นหมอกควันและพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรค
ดังนี้
4.1 นายอ่อนสา
4.2 นายพีรเดช
4.3 นายคมกฤษณ์

บุญศรี
มอดอน
รอดหมื่นไวย์

ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป

5. คณะทางานสนับสนุนมาตรการควบคุมโรค มีหน้าที่ขับรถรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เติมน้ามัน
เติมน้ายา ช่วยเหลือการพ่นหมอกควันและพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรค ดังนี้
5.1 นายสมหมาย
พึ่งจะโปะ
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
5.2. นายพุทธิพงษ์
ดอกขจร
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
ให้ผู้ ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด หากมีปัญหาอุปสรรคใด ให้รายงานนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทยทราบโดยด่วน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
สั่ง ณ วันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
(ลงชื่อ)
( นายแสวง ตอบกระโทก )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย

