ธรรมนูญตำบลนำโพธิ์กลำง
ว่ำด้วยมำตรกำรป้องกันไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) พ.ศ.๒๕๖๓
*****************
โดยที่ เป็ น กำรสมควรก ำหนดธรรมนู ญ ต ำบลนำโพธิ์ ก ลำง เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล
โรงเรียน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล หมู่บ้ำน ส่วนรำชกำรทุกภำคส่วน รัฐวิสำหกิจ ประชำชน
และหน่วยงำนอื่นที่เข้ำมำในพื้นที่ตำบลนำโพธิ์กลำง ถือปฏิบัติ
อำศัยอำนำจตำมควำมในข้อ ๔ แห่งประกำศสำนักงำนธรรมนูญตำบลนำโพธิ์กลำง นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลนำโพธิ์กลำง โดยควำมเห็นชอบของประชำคมระดับตำบล เมื่อวันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๖๓
จึงออกธรรมนูญตำบลไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ธรรมนู ญ นี้ เรียกว่ำ “ธรรมนูญ ตำบลนำโพธิ์กลำง ว่ำด้วยมำตรกำรป้องกันไวรัส โคโรน่ำ
๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) พ.ศ.๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกำศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในธรรมนูญนี้
“ธรรมนูญ” หมำยควำมว่ำ ธรรมนูญตำบลนำโพธิ์กลำง ว่ำด้วยมำตรกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) พ.ศ.๒๕๖๓
“พื้นที”่ หมำยควำมว่ำ พื้นที่ตำบลนำโพธิ์กลำง
“กักตัว” หมำยควำมว่ำ กำรควบคุมผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อกำรสัมผัสโรคให้อยู่ในที่เอกเทศ เพื่อป้องกัน
มิให้เชื้อโรคแพร่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ไปยังผู้ซึ่งอำจได้รับเชื้อโรคนั้นได้ จนกว่ำจะพ้นระยะฟักตัวของโรค
สิบสี่วัน หรือจนกว่ำจะพ้นควำมเป็นพำหะ
ข้อ ๔ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลรักษำกำรตำมธรรมนูญนี้ และให้มีอำนำจตีควำมและ
วินิ จ ฉัยปั ญ หำ เกี่ย วกับ กำรปฏิบั ติตำมธรรมนูญ นี้ และให้ มีอำนำจกำหนดหลั กเกณฑ์ และวิธีปฏิ บัติเพื่ อ
ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมธรรมนูญนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ธรรมนูญนี้ใช้บังคับเฉพำะในพื้นทีต่ ำบลนำโพธิ์กลำง
ข้ อ ๖ ให้ ส ำนั ก งำนปลั ด องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลนำโพธิ์ ก ลำง
เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก ทั้งให้ประสำนกำรปฏิบัติกับหน่วยงำนสำธำรณสุขในพื้นที่อย่ำงใกล้ชิด
หำกต้องประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือบุคคลนอกเหนือจำกวรรคหนึ่ง ให้เร่งดำเนินกำรโดยทันที
หมวดที่ ๒
มำตรกำร
ข้อ ๗ ให้มีกำรเว้นช่องว่ำง ระยะห่ำงในกำรติดต่อสื่อสำรกัน ไม่น้อยกว่ำหนึ่งเมตร

ข้อ ๘ ให้สวมหน้ำกำกปิดปำกปิดจมูกทุกครั้งก่อนออกจำกบ้ำน เว้นแต่อยู่ในบ้ำนที่ไม่มีกลุ่มเสี่ยง
ให้ ถอดได้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณี สมำชิ กในบ้ำนมี ไข้ ให้ แยกตั วออกจำกคนในครอบครัวและให้ สวม
หน้ำกำกปิดปำกปิดจมูกทุกครั้งเมื่อออกจำกห้อง ทั้งในขณะทีอ่ ยู่ในบ้ำนและออกนอกบ้ำน
หน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกปิดปำกปิดจมูกที่ไม่ใช้แล้ว ถือเป็นขยะติดเชื้อ ให้ประชำชนแยกไปทิ้ง
ในตำมจุดที่หมู่บ้ำนหรือสถำนที่รำชกำรกำหนดไว้เท่ำนั้น
ข้อ ๙ บุคคลในพื้นที่ นอกพื้นที่ เดินทำงโดยสำรรถประจำทำง รถยนต์ส่วนตัวหรือรถอื่น ๆ ให้สวม
หน้ำกำกปิดปำกปิดจมูกทุกครั้ง ขณะเดินทำง
ข้อ ๑๐ ห้ ำมมิให้ บุ คคลอื่น เข้ำมำเรี่ยไร หรือเข้ำมำหำผลประโยชน์ อื่นใดในพื้นที่ จนกว่ำจะมี
หนังสือยกเลิก
ข้อ ๑๑ รถเร่ขำยอำหำร รถขำยสินค้ำ ที่เข้ำมำในพื้นที่ต้องสวมหน้ำกำกปิดปำกปิดจมูกทุกครั้ง
และต้องมีเจลล้ำงมือไวในรถด้วย
ตำมวรรคหนึ่ งให้ เข้ำไปคัดกรองที่โรงพยำบำลส่ งเสริมสุขภำพตำบลในเขตพื้นที่ หรือที่ องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลนำโพธิ์กลำง หรืออำสำสมัครสำธำรณสุข เพื่อรับใบอนุญำตเข้ำประกอบกิจกำรในพื้นที่
โดยใบอนุญำตเข้ำประกอบกิจกำรพื้นที่ใช้ได้วันต่อวัน และใช้ได้เฉพำะพื้นที่ในวันเวลำที่กำหนด
ข้อ ๑๒ รถส่งสินค้ำ รถส่งของ หรือพำหนะอื่นใด ที่เข้ำมำในพื้นที่ ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสำรทุกคน
สวมหน้ำกำกปิดปำกปิดจมูกทุกครั้ง และต้องมีเจลล้ำงมือไว้ในรถด้วย
ข้อ ๑๓ ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร หรือร้ำนอื่น ๆ ที่มีหน้ำที่ให้บริกำร ให้มีที่ล้ำงมือ เจลล้ำงมือบริเวณ
ทำงเข้ำตำมมำตรฐำนที่กระทรวงสำธำรณสุขกำหนดไว้ให้ผู้ใ ช้บริกำร พร้อมทั้งให้มีป้ำยแนะนำ โดยให้บอก
อย่ำงน้อยสองภำษำ คือภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
สำหรับ ร้ำนอำหำร ผู้ป ระกอบกำร ผู้ประกอบอำหำรและผู้ให้บริกำร ต้องสวมผ้ำปิดปำกปิดจมูก
ผ้ ำกั น เปื้ อ น สวมหมวกหรื อ เก็ บ ผมให้ เรี ย บร้ อ ย เน้ น กำรจ ำหน่ ำยอำหำรเพื่ อ น ำกลั บ ไปบริ โภคที่ บ้ ำ น
หรือสถำนที่อื่น หำกจำเป็นต้องนั่งทำนที่ร้ำนให้จัดระยะห่ำงแต่ละโต๊ะสองเมตร ให้มีกำรเตรียมช้อนกลำงเป็น
รำยบุคคลให้ผู้รับบริกำร
สถำนที่รำชกำร ที่ทำกำร วัด สำนักสงฆ์ หรือสถำนที่อื่นใด ต้องสวมผ้ำปิดปำกปิดจมูก พร้อมทั้ง
สถำนที่รำชกำรต้องมีเจลล้ำงมือไว้ให้ผู้มำติดต่อ นอกจำกนี้ควรจัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิก่อนเข้ำไปติดต่องำน
ข้อ ๑๔ กรณีที่มีประชำชนในหมู่บ้ำนมีควำมจำเป็นต้องเดินทำงไปต่ำงจังหวัด ให้แจ้งควำมจำเป็น
กับกำนันหรือผู้ใหญ่บ้ำนในหมู่บ้ำนนั้นเป็นรำยกรณี และต้องรำยงำนตัวกับกำนันหรือผู้ใหญ่บ้ำนในหมู่บ้ำนนั้น
ทันทีที่กลับมำถึง
กำรแจ้งให้ทรำบ ทำได้โดยไปแจ้งตัวด้วยตนเองหรือทำงโทรศัพท์ หรือให้ญำติหรือผู้ปกครองไปแจ้ง
แทนได้
ข้อ ๑๕ ประชำชนที่เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศ กรุงเทพมหำนครและเขตปริมณฑล หรือพื้นที่เสี่ยง
ตำมประกำศของรัฐบำล ให้ญำติหรือผู้ปกครอง มำแจ้งกับกำนันหรือผู้ใหญ่บ้ำ นในหมู่บ้ำนนั้น และให้กักตัว
พร้อมปฏิบัติตัวตำมคำแนะนำของกระทรวงสำธำรณสุข อย่ำงเคร่งครัด
กำรแจ้งให้ทรำบทำได้โดยไปแจ้งตัวด้วยตนเอง หรือทำงโทรศัพท์ หรือให้ญำติหรือผู้ปกครองไปแจ้ง
แทนได้ โดยไม่ต้องให้ผู้ที่พึ่งเดินทำงกลับมำ มำรำยงำนด้วยตนเองเพื่อลดควำมเสี่ยงต่อกำรสัมผัสบุคคลอื่นเพิ่ม
ข้อ ๑๖ ห้ำมมิให้บุคคลต่ำงด้ำวเข้ำมำในพื้นที่จนกว่ำจะมีหนังสือแจ้งยกเลิก
สำหรับบุคคลต่ำงด้ำวที่มำอยู่ในพื้นที่ทุกกรณี ก่อนที่ธรรมนูญนี้มีผลบังคับใช้ ให้ญำติหรือนำยจ้ำง
แจ้งต่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้ำนทรำบโดยทันที และเมื่อมีกำรมีกำรเคลื่อนย้ำยให้แจ้งทุกครั้ง

ข้อ ๑๗ ห้ำมผู้ใดเสนอข่ำวหรือเผยแพร่ข่ำวสำรอันเป็นเท็จโดยเด็ดขำด เนื่องจำกอำจสร้ำงควำมตื่น
ตระหนกเสียหำยเป็นวงกว้ำง โดยกำนันหรือผู้ใหญ่บ้ำนจะต้องนำเสนอข่ำวสำร และประชำสัมพันธ์ควำมรู้
ผ่ำนหอกระจำยข่ำวทุกวัน
ข้อ ๑๘ กำรจัดงำนมงคล ให้ถือปฏิบัติตำมประกำศจังหวัด และตำมประกำศที่กระทรวงวัฒนธรรม
และถ้ำจัดให้ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ให้ประชำชนแจ้งขออนุญำตกำนันหรือผู้ใหญ่บ้ำนเป็นรำยกรณี เพื่อให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนไป
ตรวจสอบสถำนที่จัดงำน มีกำรกำหนดระเบียบ วิธีกำร ขั้นตอนในกำรจัดงำนให้จัดเจน
(๒) ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ด้ำนสำธำรณสุขหรืออำสำสมัครสำธำรณสุขตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้ำร่วมงำนทุกคน
(๓) ให้เจ้ำภำพจัดเตรียมเจลล้ำงมือสำหรับบริกำรแขกผู้มำร่วมงำนตลอดงำน
(๔) กำรจัดอำหำรให้จัดแบบจำนเดียว กำรจัดวำงโต๊ะ เก้ำอี้ ให้มีระยะห่ำงไม่น้อยกว่ำหนึ่งเมตร
(๕) ห้ำมกำรเล่นกำรพนัน และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกชนิด
ข้อ ๑๙ กำรจัดงำนอวมงคลให้ปฏิบัตดิ ังนี้
(๑) ให้ประชำชนแจ้งขออนุญำตกำนันหรือผู้ใหญ่บ้ำนเป็นรำยกรณี เพื่อให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนไป
ตรวจสอบสถำนที่จัดงำน มีกำรกำหนดระเบียบ วิธีกำร ขั้นตอนในกำรจัดงำนให้จัดเจน
(๒) ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ด้ำนสำธำรณสุขหรืออำสำสมัครสำธำรณสุขตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้ำร่วมงำนทุกคน
(๓) ให้เจ้ำภำพจัดเตรียมเจลล้ำงมือสำหรับบริกำรแขกผู้มำร่วมงำนตลอดงำน
(๔) กำรจัดอำหำรให้จัดแบบจำนเดียว กำรจัดวำงโต๊ะ เก้ำอี้ ให้มีระยะห่ำงไม่น้อยกว่ำหนึ่งเมตร
(๕) ห้ำมกำรเล่นกำรพนัน และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
ข้อ ๒๐ ให้ประชำชนในพื้นที่ และประชำชนทั่วไปที่เข้ำมำในพื้นที่ ปฏิบัติตำมธรรมตำบลนี้อย่ำง
เคร่งครัด และรับฟังธรรมนูญตำบล ณ ทีท่ ำกำรกำนันหรือที่ทำกำรผู้ใหญ่บ้ำน เพือ่ รับทรำบธรรมนูญนี้
หมวดที่ ๓
บทลงโทษ
ข้อ ๒๑ ผู้ใดที่ไม่ป ฏิบั ติตำมธรรมนูญ ข้อที่ ๗-๒๐ ยกเว้น ข้อที่ ๑๔-๑๕ ให้ กำนันหรือผู้ใหญ่บ้ำน
ตักเตือนเป็นรำยกรณี หรือถ้ำไม่ปฏิบัติตำมสำมำรถรับบทลงโทษสถำนเบำดังนี้
(๑) ให้หมู่บ้ำนพิจำรณำกำรลดเครดิตด้ำนกำรเงินของหมู่บ้ำนและให้พิจำรณำกำรช่วยเหลืออื่นใด
(๒) ให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้ำน พิจำรณำสั่งให้บุคคลนั้นบำเพ็ญประโยชน์ในหมู่บ้ำนตำมที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๒ ผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติตำมธรรมนูญ ข้อที่ ๑๔-๑๕ ให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้ำน ตักเตือนเป็นรำย
กรณี หำกผู้ ใดยั ง ฝ่ ำฝื น และไม่ ป ฏิ บั ติ ต ำมธรรมนู ญ นี้ ให้ ด ำเนิ น กำรตำมบทลงโทษแห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ
โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘
ประกำศ ณ วันที่ ๗ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๓
(นำยภิญโญ บุญยงค์)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำโพธิ์กลำง
ประธำนคณะกรรมกำรธรรมนูญตำบลนำโพธิ์กลำง

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้ธรรมนูญตำบลนำโพธิ์กลำง ว่ำด้วยมำตรกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับนี้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ทั่วโลกและในประเทศไทยมีกำรระบำดอย่ำงรุนแรงและต่อเนื่อง โดยในเขตพื้นที่
ตำบลนำโพธิ์กลำงมีผู้ป่วยยืนยันกำรติดเชื้อ ทั้งนีเ้ พื่อเป็นกำรป้องกันควบคุมโรค สร้ำงควำมปลอดภัยในสุขภำพ
และชีวิตของประชำชนทุกคนในตำบลนำโพธิ์กลำง จึงจำเป็นต้องกำหนดธรรมนูญฉบับนี้ขึ้น

