รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย
ครั้งที่ 32/2564
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. – 16.30 น.
ณ หองประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
------------------------------------------------------------------ผูม าประชุม
1. นายวิรฬุ พรรณเทวี
2. นายธานี มีเอี่ยม
3. นายณัฏฐพงศ สุขวิสิฏฐ
4. นายมนู พุกประเสริฐ
5. นางรัตติยา เรืองนวล
6. นายสมัชชา ฝางเสน
7. นายปวิณ หลวงใหญ
8. นายณรงค ผันพักตร
9. นายบุญเสริม เชยวัดเกาะ
10. นายแพทยสมชาย แกวเขียว
11. นายแพทยศักดิ์สิทธิ์ บอแกว
12. นายแพทยวิชัย วนรัตนวิจิตร
13. นายสรวุฒิ เอี่ยมนุย
14. นายเชาวลิต เลื่อนลอย
15. นายอรรณพ เสือกระจาง
16. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ
17. นายแพทยกฤษณะ แกวมูล
18. นางพรพรรณ ชาติชนะ
ผูไมมาประชุม
1. นายสมศักดิ์ ดิลกวัฒนา
ผูเขารวมประชุม
1. พ.อ.กฤติ พันธะสา
2. พ.ต.อ.วิเชียร เพชรเสนา
3. พญ.รตินันท เตชะสืบ
4. นางเมตตา ลิมปวราลัย
5. นางสาวอัญชลี พลคชา

ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย
ผูอำนวยการสำนัก งานป องกัน ควบคุม โรคที่ 2
จังหวัดพิษณุโลก (ผูแทน)
ปลัดจังหวัดสุโขทัย
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย
หัวหนาสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุโขทัย (ผูแทน)
ประชาสัมพันธจังหวัดสุโขทัย (ผูแทน)
นายอำเภอศรีสัชนาลัย (ผูแทน)
นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว (ผูแทน)
นายกองคการบริหารสวนตำบลปากแคว
ผูอำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ผูอำนวยการโรงพยาบาลบานดานลานหอย
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก
สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ
สาธารณสุขอำเภอศรีนคร
ปศุสัตวจังหวัดสุโขทัย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

ผูดำเนินการสถานพยาบาลเอกชน

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รองผูอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย
ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย (ผูแทน)
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย (ผูแทน)
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (ดานสงเสริมพัฒนา)
อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย

๒

6. นายโกวิทย ทรงคุณ
7. นางสาวรุจิฬา อธิอาภานนท
8. นางเครือวรรณ ปานทับ
9. ร.ต.ต.บุญโชติ นักสิทธิ์

ประธานหอการคาจังหวัดสุโขทัย
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี (ผูแทน)
หัวหนากลุมวิชาการขนสง สำนักงานขนสงจังหวัดสุโขทัย
สารวัตรตรวจคนเขาเมือง (ผูแทน)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
- เลขานุ ก ารเสนอร า งรายงานการประชุ ม คณะกรรมการโรคติ ด ต อ จั ง หวั ด สุ โขทั ย
ครั้งที่ 31/2564 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ใหที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 31/2564
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เลขานุการ
- ขอมูล ณ วัน ที่ 18 มิ ถุนายน 2564 ทั่วโลกมีผูติด เชื้อรวม 178,195,929 ราย
เสีย ชีวิต 3,857,794 ราย ประเทศไทยอยูในอั บ ดับ ที่ 78 ของโลก มี ผูป วยรายใหม 2,599 ราย เสีย ชีวิ ต
22 ราย เปนผูติดเชื้อรายใหม 2,599 ราย ผูติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ตองขัง 459 ราย รวมมีผูปวยยืน ยันสะสม
ทั้งสิ้น 181,919 ราย
3.1.1 สถานการณ Covid-19 จังหวัดสุโขทัย
- ขอมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ไมพบผูปวยยืนยันโควิด-19 รายใหม รวมมี
ผูปวยยืนยันสะสม ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 รวม 120 ราย รักษาหายแลว 111 ราย อยูระหวางการรักษา
4 ราย

3.1.2. จำนวนผูปวยโควิด-19 รายวัน จังหวัดสุโขทัย
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เลขานุการ
- สถานการณ โรคโควิด-19 ในจัง หวัดสุโขทัย พบผูปวยนอยลงชวง 1 เดือนที่ผานมา
พบผูปวยเพี ยงเล็กน อย การควบคุม โรคทำไดดีไ มพบการระบาดภายในจั งหวัดสุโขทัย ผู ปวยสวนใหญ มาจาก
กรุงเทพมหานคร
3.1.3 จำนวนผูปวยแยกตามโรงพยาบาลและอาการ(ขอมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2564)
จำนวนผูปวย
ไมมีอาการ
เล็กนอย
ปานกลาง
อาการหนัก
โรงพยาบาล
ที่รับรักษา
สุโขทัย
2
1
1
ศรีสังวรสุโขทัย
1
1
สวรรคโลก
1
1
คีรีมาศ
ศรีสัชนาลัย
บานดานลานหอย
กงไกรลาศ
ทุงเสลี่ยม
ศรีนคร
โรงพยาบาลสนาม
รวม
4
2
2
3.1.4 ผลการดูแลทางจิตใจของผูปวยโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย
เลขานุการ
- จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุโขทัย พบผูปวย
จำนวน 120 ราย ทีมชวยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤต ( MCATT) ไดติดตามดูแลทางจิตใจของผูปวย
120 ราย ยุติการติดตาม 5 ราย เนื่องจากเสียชีวิต

๔

พบเครียดนอย ทั้ง 5 ราย

- ขอมูล ณ วัน ที่ 18 มิถุนายน 2564 มีการประเมิน สุขภาพจิตผูปวยจำนวน 5 ราย
3.1.5 จำนวนผูสัมผัสผูปวยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย

อำเภอ

รวมกลุมเสี่ยงทั้งหมด

ผูสัมผัสเสี่ยงสูงกักกันตัว 14
วัน (ราย)

ผูสัมผัสเสี่ยงต่ำสังเกต
อาการ 14 วัน (ราย)

รวม

กักตัว/
ติดตาม
อาการ

พนกัก
ตัว/
ติดตาม
อาการ

รวม

กักตัว

พนกัก
ตัว

รวม

สังเกต
อาการ

พน
สังเกต
อาการ

เมืองสุโขทัย

356

10

346

312

10

302

44

0

44

บานดาน
ลานหอย

163

0

163

60

0

60

103

0

103

คีรีมาศ

291

4

287

144

2

142

147

2

145

กงไกรลาศ

121

6

115

90

6

86

29

0

29

ศรีสัชนาลัย

224

3

221

205

3

202

19

0

19

ศรีสำโรง

330

9

326

146

1

145

184

3

181

สวรรคโลก

179

3

176

150

3

147

29

0

29

ศรีนคร

68

0

68

30

0

30

38

0

38

ทุงเสลี่ยม

331

1

330

41

1

40

290

0

290

ผลรวม
ทั้งหมด

2,063

31

2,032

1,180

26

1,154 883

5

878

3.1.6 กลุมตรวจคนหาเชื้อ Covid-19 1 เมษายน - 11 มิถุนายน 2564
อำเภอ
เมือง
บานดานลานหอย
คีรีมาศ

ตรวจหาเชื้อ
4,032
219
520

ผลลบ
3,971
216
509

ผลบวก
61
3
11

รอผล
0
0
0

รวม
4,032
219
520

๕

อำเภอ
กงไกรลาศ
ศรีสัชนาลัย
ศรีสำโรง
สวรรคโลก
ศรีนคร
ทุงเสลี่ยม

ตรวจหาเชื้อ
234
393
1,913
1,652
129
251

ผลลบ
227
390
1,903
1,627
128
249

ผลบวก
4
3
10
25
1
2

รอผล
0
0
0
0
0
0

รวม
234
393
1,913
1,652
129
251

รวมทั้งหมด

9,343

9,223

120

0

9,343

3.1.7 ขอมูลจำนวนผูที่เดินทางกลับจากจังหวัดเสี่ยงลงขอมูลผาน “Save สุโขทัย”
เลขานุการ
- ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มีขอมูลผูที่เดินทาง
จากจังหวัดควบคุมสูงสุดและเขมงวด 4 จังหวัด ไดแกกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ เขามา
ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และลงขอมูลการเดินทางผาน QR Code “Save สุโขทัย” มีจำนวน ดังนี้
อำเภอ
เมืองสุโขทัย
บานดานลานหอย
คีรีมาศ
กงไกรลาศ
ศรีสัชนาลัย
ศรีสำโรง
สวรรคโลก
ศรีนคร
ทุงเสลี่ยม

4 จังหวัดเสี่ยงสูง
944
231
684
1,375
787
406
1,221
326
98

ครบ 14 วัน
843
213
661
1,326
638
369
1,138
303
97

ยังไมครบ 14 วัน
101
18
23
49
149
37
83
23
1

รวม

6,072

5,588

484

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๖

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องแจงเพื่อทราบ

4.1 การดำเนินการตามมาตรการ Good Factory Practice (GFP)
อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
- วันที่ 9 มิถุนายน 2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยไดดำเนินการ
จัดทำหนังสือแจงผูประกอบการโรงงานในจัง หวัดสุโขทัย ทั้ง หมด 302 แหง เพื่อใหผูประกอบการดำเนินการ
ประเมินตนเองดวย platform online Thai Stop COVID Plus และ Thai Save Thai
- วัน ที่ 11 มิถุน ายน 2564 สำนัก งานอุตสาหกรรมจั งหวัดสุโขทั ย เข ารวมประชุ ม
คณะกรรมการโรคติดตอจัง หวัดสุโขทั ย เพื่อรับทราบนโยบายและรับมอบหมายการดำเนิน การตามมาตรการ
ป อ งกั น ควบคุ ม โรคสำหรั บ สถานประกอบการโรงงานซึ่ง บู รณาการระหว างกระทรวงอุ ต สาหกรรม แรงงาน
มหาดไทย และสาธารณสุข โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ไดรับมอบหมายเปนเจาภาพหลักรับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อนแผนดำเนินการตามมาตรการปองกันควบคุมโรคติดตอสำหรับสถานประกอบการโรงงาน
- วัน ที่ 13 มิ ถุน ายน 2564 สำนั กงานอุต สาหกรรมจั ง หวัด สุโขทั ย เข ารว มประชุ ม
Video Conference ร ว มกั บ ก รมอน ามั ย Online Training การใช ร ะบบ Thai Save Thai ผ า น Weber
Conference Meeting โดยใช platform online Thai Stop COVID Plus
- วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายบรรจง สุกรีฑา ผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
ลงพื้น ที่ตรวจโรงงานจังหวัดสุโขทัย (onsite) บูรณาการรวมกับ แรงงานจังหวัดสุโขทัย สวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัดสุโขทัย และเจาหนาที่สาธารณสุขพื้นที่ จำนวน 3 โรงงาน ประกอบดวย
1. บริษัทน้ำตาลทิพยสุโขทัย จำกัด
2. บริษัททิพยสุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด
3. บริษัท ทิพยสุโขทัย ไบโอ-เทค จำกัด
โรงงานทั้ง 3 แหง ไดประเมินตนเองและผานการประเมิน ผานทาง platform online
Thai Stop COVID Plus การปฏิบัติเปนไปตามมาตรการปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19
- วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ไดจัดประชุมรวมกับ
ศู น ย อ นามั ย ที่ 2 พิ ษ ณุ โ ลก โดยมี ส วั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด สุ โขทั ย แรงงานจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย
ประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย และเจาหนาที่สำนักงานฯ ที่เกี่ยวของ ซึ่ง
สรุปผลการดำเนินการได 3 ประเด็น ดังนี้
1. แผนการดำเนินการผลักดันใหผูประกอบการประเมินตนเองใน platform
online Thai Stop COVID Plus ตามมาตรการ Good Factory Practice (GFP) และกำหนดการ Onsite สถาน
ประกอบการโรงงาน
2. พิจารณาคำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
มาตรการ
3. รายงานผลตอผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย และกระทรวงอุตสาหกรรม
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- วันที่ 16 มิถุนายน 2564 บูรณาการ Onsite (ครั้งที่ 2 ) ลงพื้นที่สถานประกอบการ
โรงงานผลิ ต น้ ำแข็ ง บริ ษั ท อมตะไอซ อิ น ดั สตรี จำกั ด ต.ตาลเตี้ ย อ.เมื อ ง จ.สุ โขทั ย โดยบู รณาการร วมกั บ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย ประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย เจาหนาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย เจาหนาที่สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งสถานประกอบการโรงงานไดประเมินตนเองแลวและผานเกณฑ
ซึ่งมีมาตรการตามเกณฑกำหนด
- สรุปผลการดำเนินงานจำนวนผูประกอบการเขาประเมินตนเองและการออกพื้นที่ Onsite
ขนาดจำนวนคนงาน

จำนวนโรงงาน

รอยละ

เปาหมาย

ประเมินแลว

โรงงานเปาหมายที่มีคน 200 คนขึ้นไป

2

2

100

โรงงานที่มีคนตั้งแต 10 – 199 คน

189

131

69.31

โรงงานที่มีคนตั้งแต 1 – 9 คน

113

รอดำเนินการ

- โรงงานที่ไดประเมิน ตนเองจำนวน 131 แหง มีโรงงานที่ผานเกณฑการประเมินจำนวน
34 แหง อีก 97 แหง ไมผานเกณฑการประเมินเนื่องจากตามเกณฑการประเมินจะตองปฏิบัติไดทั้งหมดทุกขอ แต
เนื่องจากมีเกณฑในเรื่อง Work from home ทำใหโรงงานหลายแหงที่ไมสามารถทำงานที่บานได จะไมผานเกณฑ
การประเมินในขอนี้ ทั้งนี้โรงงานที่ไมผานเกณฑการประเมินสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ไมมี Username
ที่จะสามารถเขาไปตรวจสอบขอมูลได จะตองขอขอมูลจากศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก วาไมผานในเรื่องใดบาง
เพื่อดำเนินการแกไขตอไป
ประธาน
- ระบบการรายงานขอมูลยังไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากพื้นที่ไมสามารถตรวจสอบขอมูลได
ตองขอขอมูลจากศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก ทำใหเกิดความลาชาในการดำเนินการแกไขปญหา
มติที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

5.1 องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย ขอใหกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดหา
และการใหบริการวัคซีนโควิด-19 ใหกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
นายก อบจ.สุโขทัย
- ดวยองคก ารบริหารสวนจัง หวัด สุโขทั ย มี ความประสงคจ ะจัดหาวัคซี นป องกัน โรค
โควิด-19 จํานวน 100,000 โดส ยี่หอ “ซิโนฟารม” จากสถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เพื่อบริการประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดสุโขทัย ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑2๐๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน
๒๕๖๔ ขอ ๑ กําหนดวาหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นประสงคจะจัดหาวัคซีนปองกันโรควิด-19 เพื่อใหบริการ
ประชาชนในพื้นที่ ใหถือปฏิบัติตามประกาศศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 เรื่อ ง แนวทางการบริห ารจัดการวัคซี นป องกัน โรคโควิด-19 ลงวัน ที่ 8 มิ ถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่ง ตามขอ ๕
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ของประกาศฉบับ ดัง กลาวกําหนดวา การจัดหาวัค ซีนป องกัน โรคโควิด-19 มาใหบ ริการแกป ระชาชนในพื้ น ที่
ใหเปนไปตามแนวทางหรืออยูในการกํากับดูแลของผูวาราชการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดหาและการใหบริการวัคซีน ปองกันโรคโควิด-19 แกประชาชนในพื้นที่จังหวัด
สุโขทัยตอไป
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจัง หวัดสุโขทัยมีมติเห็น ชอบใหองคการบริหารสวนจัง หวัด
สุโขทัยจัดซื้อวัคซีน ปองกัน โรคโควิด-19 จํานวน 100,000 โดส ยี่หอ “ซิโนฟารม” จากสถาบันราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ เพื่อนำมาใหบริการแกประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ใหดำเนินการตามกฎระเบียบที่ทางราชการ
กำหนดในสวนที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
5.2 เทศบาลเมือ งสุโขทั ยธานี ขอใหกำหนดแนวทางปฏิบัติใ นการจัดหาและการ
ใหบริการวัคซีนโควิด-19 ใหกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
- สํานักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี มีความประสงคจะจัดหาวัคซีนปองกันโรค
โควิด-19 จํานวน ๕,๐๐๐ โดส ยี่หอ “ซิโนฟารม” จากสถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เพื่อบริการประชาชนในเขต
พื้น ที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๐๓ ลงวันที่
๑๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๔ ข อ ที่ ๑ กํ า หนดวา หากองค ป กครองส ว นท อ งถิ่ น ประสงค จะจั ด หาวั ค ซี น ป อ งกั น โรค
โควิด–19 เพื่อใหบริการประชาชนในพื้นที่ ใหถือปฏิบัติตามประกาศศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด ของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ลงวันที่ ๘ มิถุน ายน
๒๕๖๔ ซึ่งตามขอ ๕ ของประกาศฉบับดัง กลาวกําหนดวา การจัดหาวัคซีนปองกันโรควิด-19 มาใหบริการแก
ประชาชนในพื้น ที่ ใหเปน ไปตามแนวทางหรืออยูในการกํากับดูแลของผูวาราชการจัง หวัดและคณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัด
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดหาและการใหบริการวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 แกประชาชนในเขตพื้น ที่
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีตอไป
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีจัดซื้อ
วัคซีนปองกันโรคโควิด-19 จํานวน ๕,๐๐๐ โดส ยี่หอ “ซิโนฟารม” จากสถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เพื่อนำมา
ใหบ ริการแกประชาชนในเขตพื้น ที่เทศบาลเมืองสุโขทั ยธานี ทั้ งนี้ ให ดำเนิน การตามกฎระเบี ยบที่ ทางราชการ
กำหนดในสวนที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
5.3 มาตรการปองกันควบคุมโรคโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย
เลขานุการ
- เนื่ อ งด ว ย ศบค.ส ว นกลางได มี ก ารกำหนดพื้ น ที่ ส ถานาการณ ใ หม ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 มีการปรับพื้นที่โซนสีของแตละจังหวัด ดังนี้
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พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด (สีแดงเขม) 4 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 11 จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปตตานี
เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา นราธิวาส
พื้ น ที่ ค วบคุ ม (สี ส ม ) 9 จั ง หวั ด ได แ ก จั น ทบุ รี นครศรี ธ รรมราช ประจวบขี รี ขั น ธ
พระนครศรีอยุธยา ระนอง ระยอง ราชบุรี สระแกว และสมุทรสงคราม
อีก 53 จังหวัด เปนพื้นที่เฝาระวังสูง (สีเหลือง) ซึ่งจังหวัดสุโขทัยจะอยูในกลุมนี้
- มีการผอนคลายมาตรการการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามระดับของพื้นที่สถานการณ ดังนี้
พื้นที่ควบคุม

พื้นที่เฝาระวังสูง

ใหสวมหนากากอนามัย/ ใหสวมหนากากอนามัย/
การสวมหนากาก หนากากผา เมื่อออกนอก หนากากผา เมื่อออก
เคหะสถาน หรืออยูในที่ นอกเคหะสถาน หรืออยู
อนามัย/หนากากผา
สาธารณะ
ในทีส่ าธารณะ

ใหสวมหนากาก
อนามัย/หนากากผา
เมื่อออกนอกเคหะ
สถาน หรืออยูในที่
สาธารณะ

ใหสวมหนากาก
อนามัย/หนากากผา
เมื่อออกนอกเคหะ
สถาน หรืออยูในที่
สาธารณะ

การจัดกิจกรรม

หามจัดกิจกรรม รวมคน
มากกวา 50 คน (ตาม
มาตรการที่ราชการ
กำหนด)

หามจัดกิจกรรม รวมคน
มากกวา 100 คน
(ตามมาตรการที่ราชการ
กำหนด)

หามจัดกิจกรรม รวม
คนมากกวา 150 คน
(ตามมาตรการที่
ราชการกำหนด)

หามจัดกิจกรรม
รวมคนมากกวา
200 คน

รานอาหาร

บริโภคในรานได กรณีราน
มีเครื่องปรับอากาศ นั่งได
ไมเกิน 50% เปดไดไม
เกิน 23.00 น. (งดการ
จำหนายและดื่มสุราใน
ราน)

บริโภคในรานไดไมเกิน
23.00 น. (งดการ
จำหนายและดื่มสุราใน
ราน)

บริโภคในรานได
ตามปกติ (งดการ
จำหนายและดื่มสุราใน
ราน)

บริโภคในรานได
ตามปกติ (ตาม
มาตรการที่ราชการ
กำหนด)

สถานบริการ สถาน
บันเทิง ผับ บาร
คาราโอเกะ

ปด

ปด

ปด

ปด

ศูนยการคา
หางสรรพสินคา

เปดบริการตามปกติ ไม
เกิน 21.00 น. (จำกัด
จำนวนคน งดจัดกิจกรรม
สงเสริมการขาย)

เปดบริการตามปกติ
(จำกัดจำนวนคน งดจัด
กิจกรรมสงเสริมการ
ขาย)

เปดบริการตามปกติ
(ตามมาตรการที่
ราชการกำหนด)

เปดบริการได
ตามปกติ (ตาม
มาตรการที่ราชการ
กำหนด)

กิจกรรม

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เขมงวด

พื้นที่ควบคุมสูงสุด

๑๐
กิจกรรม

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เขมงวด

พื้นที่ควบคุมสูงสุด

พื้นที่ควบคุม

พื้นที่เฝาระวังสูง

หามใชอาคารสถานที่ เพื่อ ใหใชอาคารสถานที่ เพื่อ ใหใชอาคารสถานที่ ใหใชอาคารสถานที่
จัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอน
เพื่อจัดการเรียนการ เพื่อจัดการเรียนการ
กิจกรรมที่มีการรวมคน กิจกรรมที่มีการรวมคน สอน กิจกรรมที่มีการ สอน กิจกรรมที่มี
สถานศึกษาทุก
จำนวนมาก
จำนวนมาก โดยผาน
รวมคนจำนวนมาก
การรวมคนจำนวน
ระดับ สถานบันกวด
ความเห็นชอบจาก
ตามมาตรการที่กำหนด มาก ตามมาตรการ
วิชา
คณะกรรมการ
ที่กำหนด
โรคติดตอจังหวัด
ปด ยกเวนสถานที่เลน
เปดบริการไดทุก
สถานที่เลนกีฬาหรือ กีฬากลางแจง หรืออากาศ ประเภท ไมเกิน 21.00
ถายเทไดดี เปดไดไมเกิน น. แขงขันไดโดยไมมี
แขงขันกีฬา
21.00 น. แขงขันไดโดย
ผูช ม
ไมมีผูชม

เปดบริการไดทุก
ประเภท จัดแขงขันได
โดยจำกัดผูชม

เปดบริการ และ
จัดการแขงขันไดทุก
ประเภท (ตาม
มาตรการที่ราชการ
กำหนด)

เลขานุการ
- จากการกำหนดพื้นที่สถานการณใหมและแนวทางการผอนคลายการจัดกิจกรรมของ
พื้ น ที่ ต า ง ๆ จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณามาตรการป อ งกั น และควบคุ ม โรคโควิด -19 ของจัง หวัด สุ โขทัย
เพื่ อออกเปน ประกาศจังหวัดสุโขทัย ฉบับที่ 38 ใหมีผลบัง คับใช ตั้งแตวันที่ 22 มิถุนายน 2564 จนถึง วัน ที่
31 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียดที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา ดังตอไปนี้
5.3.1 รานสะดวกซื้อ ซุปเปอรมาเก็ต ตลาดนัดกลางคืน ถนนคนเดิน
- ใหเปดบริการไดตามปกติ
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหรานสะดวกซื้อ ซุปเปอรมาเก็ต
ตลาดนัดกลางคืน ถนนคนเดิน เปดใหบริการไดปกติ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
5.3.2 การจำหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม
- สามารถเปดดำเนินการไดตามกฎหมายกำหนด
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบมาตรการการจำหนายอาหารหรือ
เครื่องดื่ ม ให มี การบริ การจำหน ายอาหารและเครื่องดื่ ม ภายในรานได ภ ายในกำหนดเวลาปกติ ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
5.3.3 รานจำหนายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
- ดำเนินการไดตามกฎหมายกำหนด
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหรานจำหนายสุราหรือเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล สามารถเปดดำเนินการไดตามกฎหมายกำหนด
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5.3.4 สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกาย
- จัดการแขงขันกีฬาได โดยมีผูชมในสนามไมเกิน 200 คน
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติ ด ต อ จั ง หวั ด สุ โขทั ย มี ม ติ เห็ น ชอบให ส นามกี ฬ าหรื อ สถานที่
ออกกำลังกาย ยิม ฟตเนส สามารถเปดใหบริการไดตามปกติ และสามารถจัดการแขงขันกีฬาไดโดยจำกัดผูชมใน
สนาม ไมเกิน 200 คน และใหถือปฏิบัติตามาตรการการจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
5.3.5 มาตรการจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
- หามจัดกิจกรรมที่มีคนมากกวา 200 คน ถาจำเปนตองจัดกิจกรรม ตองขออนุญาตตอ
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดพรอมแนบมาตรการการปองกันควบคุมโรคโควิด-19
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบมาตรการจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่
จังหวัดสุโขทัย หามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุมบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกวา 200 คน หากมีความจำเปนตอง
ดำเนินการจัดกิจกรรมเปนอยางยิ่ง ใหผูจัดกิจกรรมยื่นคำขอตอคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยเพื่อ
พิจารณาอนุญาต โดยใหผูจัดกิจกรรมทำหนังสือยื่นขอ พรอมแนบรายละเอียด แผนการจัดกิจกรรมและมาตรการ
ปองกันควบคุมโรคโควิด-19
5.3.6 มาตรการเดินทางเขาเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
ผูที่เดินทางมาจาก

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการฯ

1. ผูสัมผัสเสี่ยงสูงที่ใกลชิดกับผูติดเชื้อโควิด-19
1.) รายงานตั ว ต อ เจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข ในพื้ น ที่ แ ละ
2. ผูที่ เดิ น ทางมาจากพื้ น ที่ ควบคุ มสู ง สุด และเข มงวด กรอกแบบฟอรม SAVE สุโขทัย ทุกคนและทันที
4 จั ง ห วั ด ต า ม ป ร ะ ก า ศ ข อ ง ศ บ ค . ไ ด แ ก 2.) เจาหนาที่สาธารณสุขทำการประเมินความเสี่ยง
- เสี่ ย งสู ง ให เ ข า รั บ การตรวจหาเชื้ อ โควิ ด -19
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ
ที่โรงพยาบาลใกลบาน และกักกันตนเองเปน ระยะเวลา
14 วั น (เจ าหน าที่ สธ. ปกครอง ตำรวจ และ อสม.
ตรวจเยี่ยมอาการ วันละ 2 ครั้ง (เวลา 08.00/16.00
น.) เจาหนาที่ออกหนัง สือกักกันตัว) ในกรณี ที่มีอาการ
ผิดปกติ ใหแจงเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
- เสี่ ย งต่ ำ ให เ ฝ า ระวั ง สั ง เกตอาการตนเองเป น
ระยะเวลา 14 วั น ในกรณี ที่ มี อ าการผิ ด ปกติ ให แ จ ง
เจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
ผูที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 11 จังหวัด

1. รายงานตัวตอเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่และ
กรอกแบบฟอรม SAVE สุโขทัย ทันที
2. เฝาระวังสังเกตอาการตนเองเปนระยะเวลา 14 วัน
หากพบอาการผิดปกติใหแจงเจาหนาที่สาธารณสุข
ในพื้นที่ทันที
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มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจัง หวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบมาตรการเดินทางเขาเขตพื้น ที่
จังหวัดสุโขทัย ใหผูที่เดินทางเขามายังพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติดังนี้
1. ผูที่สัมผัสเสี่ยงสูงที่ใกลชิดกับผูติดเชื้อโควิด-19 ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดตางๆ
เมื่อเดินทางเขามายังพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติดังนี้
1.1) รายงานตั ว ต อ เจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข กำนั น ผู ใ หญ บ า น เจ า หน า ที่
ฝายปกครอง หรือตำรวจ ในเขตพื้นที่และกรอกแบบฟอรม SAVE สุโขทัย ทันที
1.2) เขารับการตรวจหาเชื้อและทำการกักตัว ณ เคหสถานหรือที่พำนักของ
บุคคลนั้น หามออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักจนกวาจะพนกำหนด 14 วัน นับแตวันที่เดินทางเขามาในพื้น ที่
จังหวัดสุโขทัย หากพบวามีอาการผิดปกติใหแจงเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
1.3) ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่และตามมาตรการควบคุมปองกันโรค
ของจังหวัดสุโขทัย
2. ผู ที่ เดิ น ทางมาจากพื้ น ที่ ค วบคุ ม สู ง สุ ด และเข ม งวด จำนวน 4 จั ง หวั ด ได แ ก
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ ที่ไดเดินทางเขามายังพื้นที่จังหวัด
สุโขทัย ปฏิบัติดังนี้
2.1) รายงานตัวตอ เจาหน าที่ส าธารณสุข กำนัน ผูใหญ บ าน เจาหน าที่ฝ าย
ปกครอง หรือตำรวจ ในเขตพื้นที่และกรอกแบบฟอรม SAVE สุโขทัย ทันที
2.2) เขารับการประเมินความเสี่ยงจากเจาหนาที่สาธารณสุขและใหปฏิบัติดังนี้
ก. กรณี เสี่ ย งสู ง ให เ ข า รั บ การตรวจหาเชื้ อ และให ท ำการกั ก ตั ว ณ
เคหสถานหรือที่พำนักของบุคคลนั้น และหามออกนอกสถานที่ดังกลาวจนกวาจะพนกำหนด 14 วัน นับแตวันที่เดิน
ทางเขามาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ระหวางกักตัวหากพบวามีอาการผิดปกติใหแจงเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
ให เจ า หน า ที่ ที่ ท ำการประเมิ น ความเสี่ ย งออกคำสั่ ง กั ก กั น เป น หนั ง สื อ
ตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมถึงสำรวจตรวจสอบขอมูลผูสัมผัสเสี่ยงสูงที่ใกลชิดกับผูติดเชื้อโควิด 19
และรายงานขอมูลใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยทราบ เพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมปองกันโรคของ
จังหวัดสุโขทัยโดยเครงครัด
ข. กรณีเสี่ยงต่ำ ใหทำการสังเกตอาการตนเอง เปนระยะเวลา 14 วัน นับ
แตวันที่เดินทางเขามายังเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
2.3) ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่และตามมาตรการควบคุมปองกันโรค
ของจังหวัดสุโขทัย
3) ผูที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 11 จังหวัด ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี จังหวัดตรัง จังหวัดนครปฐม จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดยะลา
จังหวัดสงขลา จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสระบุรี เมื่อเดินทางเขามาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติดังนี้
3.1) รายงานตั วต อเจาหน าที่ ส าธารณสุข กำนั น ผู ใหญ บ าน เจาหน าที่ ฝา ย
ปกครอง หรือตำรวจ ในเขตพื้นที่และกรอกแบบฟอรม SAVE สุโขทัย ทันที
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3.2) ทำการสังเกตอาการตนเอง เปนระยะเวลา 14 วัน นับแตวันที่เดินทางเขา
มายังเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย หากพบวามีอาการผิดปกติใหแจงเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
3.3) ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่และตามมาตรการควบคุมปองกันโรค
ของจังหวัดสุโขทัย
5.3.7 สถานบริการ สถานประกอบการที่คลายสถานบริการ ผับ บาร สถานบันเทิง
คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด
- ใหปดทั้งหมด
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติ ด ต อ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย มี ม ติ เ ห็ น ชอบให ส ถานบริ ก าร สถาน
ประกอบการที่คลายสถานบริการ ผับ บาร สถานบันเทิง คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบ
กิจการอาบ อบ นวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคลายกัน ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ปดใหบริการเปนการชั่วคราว
ตั้งแตวันที่ 22 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากเปนสถานที่เสี่ยงตอการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5.3.8 หางสรรพสินคา ศูนยการคา คอมมูนิตี้มอลล
- เปดบริการไดตามปกติ (ตามมาตรการที่ราชการกำหนด)
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหหางสรรพสินคา ศูนยการคา
คอมมูนิตี้มอลล หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคลายกัน ใหเปดดำเนินการไดตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ
ยกเวนสวนที่เปนตูเกม เครื่องเลน รานเกม และสวนสนุก ที่งดการใหบริการ

ตามมาตรการที่กำหนด

5.3.9 โรงเรียนและสถาบันการศึกษา
- ใหใชอาคาร สถานที่เพื่ อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคน จำนวนมาก

มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหสามารถใชอาคารสถานที่ของ
โรงเรียนและสถาบัน การศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ
ไดตามความเหมาะสมและความพรอม โดยรูปแบบของการดำเนินการใหเปนไปตามแนวทางการจัดระเบียบและ
ระบบต า ง ๆ ของทางราชการและมาตรการป อ งกั น โรคที่ ร าชการกำหนด ภายใต ก ารกำกั บ ดู แ ลของ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกับ
กระทรวงสาธารณสุข
5.3.10 มาตรการเคลื่อนยายแรงงานตางดาว
- หามแรงงานตางดาวจาก 4 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเขมงวด ไดแก กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ เดินทาง/เคลื่อนยาย เขา–ออกจังหวัดสุโขทัย
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดต อจัง หวัดสุ โขทั ยมีมติ เห็น ชอบมาตรการเคลื่อ นยายแรงงาน
ตางดาว หามเคลื่อนยายแรงงานตางดาวที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด จำนวน 4 จังหวัด ไดแก
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ เขาพื้นที่จังหวัดสุโขทัย รวมถึง

๑๔

หามเคลื่อนยายแรงงานตางดาวจากพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ไปยังพื้นที่จังหวัดดังกลาว สวนการเคลื่อนยายแรงงาน
ต า งด า วเข า พื้ น ที่ จั ง หวั ด สุ โขทั ย หรื อ ออกไปยั ง จั ง หวั ด อื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จากที่ ก ำหนดไว ข า งต น สามารถ
ดำเนินการได โดยตองถือปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคโควิด-19 ที่ทางราชการกำหนดอยางเครงครัด
สนามกัดปลา

5.3.11 สนามมวย สนามฝ ก ซ อ มมวย สนามชนไก สนามซ อ มไก สนามชนโค

- สามารถเปดดำเนินการได
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหสนามมวย สนามฝกซอมมวย
สนามชนไก สนามซอมไก สนามชนโค สนามกัดปลา สามารถเปดดำเนินการไดปกติ ตามกฎหมายทีก่ ำหนด
5.3.12 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก เนอสเซอรี่
- เปดดำเนินการไดตามปกติ

มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหศูนยพัฒ นาเด็กเล็ก สถานรับ
เลี้ยงเด็ก เนอสเซอรี่ เปดดำเนินการไดตามปกติ โดยรูปแบบของการดำเนินการให เปนไปตามแนวทางการจัด
ระเบียบและระบบตาง ๆ ของทางราชการและมาตรการปองกันโรคโควิด-19 ที่ราชการกำหนด
5.4 เรือ นจำอำเภอสวรรคโลกขออนุ ญ าตย ายผู ต อ งขั งกำหนดโทษสู งเกิ นอำนาจ

การควบคุม
เรือนจำอำเภอสวรรคโลก - ตามหนั ง สื อ กรมราชทั ณ ฑ ด ว นที่ สุ ด ที่ ยธ 0703.6/11479 ลงวั น ที่ 7
พฤษภาคม 2564 กรมราชทัณฑ ไดแจงแนวทางใหเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศถือปฏิบัติ กรณียายผูตองขังที่
มีกําหนดโทษสูงเกินอํานาจการควบคุม ไปคุมขังยังเรือนจำและทัณฑสถานที่มีอํานาจการควบคุมภายในเขตและ
ใกลเคียง ใหดําเนินการดังนี้
๑) กรณีการยายผูตองขังที่ มีกําหนดโทษสูงเกินอํานาจการควบคุม ไปคุ มขังยังเรือนจํา
และทัณฑสถานที่มีอํานาจการควบคุมภายในเขตและใกลเคียง ใหดําเนินการประสานจังหวัด เพื่อดําเนินการตาม
มาตรการของจังหวัดในการปองกัน และควบคุมโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอยายผูตองขังออก
นอกพื้ น ที่ หากจังหวั ดที่ เรือนจำฝ ายย ายและฝ ายรั บตั้งอยู แจ งวาสามารถดํ าเนิ นการย ายและรั บตั วผู ต องขั งได
ใหดําเนินการยายผูตองขังได โดยไมตองทําหนังสือขออนุญาตไปที่กรมราชทัณฑ
๒) กอนยายผูตองขัง ใหเรือนจำฝายยายดําเนินการกักตั วผูตองขังที่ จะดํ าเนิน การยาย
จํานวน ๑๔ วัน เมื่อครบกําหนดแลว จึงจะสามารถดําเนินการยายผูตองขังได
๓) เมื่ อดํ าเนิ นการยาย-รับตั วผูต องขังแลว ให เรือนจำฝ ายย ายและฝ ายรับปฏิ บั ติ ตาม
มาตรการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเครงครัด และรายงานการยาย-รับตัว
ผูตองขัง พรอมหนังสืออนุญาตของจังหวัดใหกรมราชทัณฑทราบดวย
- เรือนจำอําเภอสวรรคโลก มี อํานาจการควบคุมผูตองขังชาย-หญิ ง กําหนดโทษไมเกิน
๑๐ ป ดังนั้น เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในการควบคุมผูตองขัง เรือนจำอําเภอสวรรคโลก จึงขออนุญาตยายผูตองขังที่มี
กําหนดโทษสูงเกินอํานาจการควบคุม ดังนี้
๑) ผูตองขังชายกําหนดโทษเกิน 10 ป แตไมเกิน ๑๕ ป ยายไปเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

๑๕

๒) ผูตองขังชายกําหนดโทษเกิน ๑๕ ป ขึ้นไป ยายไปคุมขังที่เรือนจำกลางพิษณุโลก
๓) ผูตองขังหญิง กําหนดโทษเกิน ๑๐ ป แตไมเกิน ๓๐ ป ยายไปคุมขังที่ทัณฑสถานหญิง
พิษณุโลก หากกําหนดโทษเกิน ๓๐ ป ยายไปคุมขังที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ภายใตมาตรการการเฝาระวัง ปองกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจัง หวัดสุโขทัยมีมติเห็น ชอบใหเรือนจำสุโขทัยและเรือนจำ
อำเภอสวรรคโลกสามารถดํ าเนิ น การย ายผู ตอ งขั ง ได ตามแนวทางของกรมราชทั ณ ฑ โดยจะต อ งปฏิ บั ติ ตาม
มาตรการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเครงครัด
5.5 การขออนุญาตจัดกิจกรรม
ผูชวยเลขานุการ
- การขออนุ ญ าตจั ด กิ จ กรรมที่ มี ผู เ ข า ร ว มมากกว า 50 คน ในครั้ ง นี้ มี จ ำนวน
11 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลําดั
จํานวน
สรุป
ระดับ
ชื่อกิ จกรรม
ผู้ขอ
บ
คน
คะแนน ความเสี่ยง
สวนราชการขออนุญาตจัดกิจกรรม
1

รพ.ดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม ขออนุญาตตรวจ
สุขภาพประจำปขาราชการตำรวจจังหวัดสุโขทัย
ในระหวางวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 ตั้งแตเวลา
07.00-11.00 น. โดยยึดหลัก New Normal มา
ทั้งหมด 4 ทีม (มีการแบงเปนรอบรอบละไมเกิน 50
คน)

1,394 คน พ.ต.อ.แสวง
เที่ยงใจ

6

ต่ำ

2

โรงเรียนบานแกง ตำบลบานแกง อำเภอศรีสัชนาลัย วันละ 50 นางพรพิมล
ขออนุญาตจัดโครงการปองกันและคัดกรองโรคติดเชื้อ
คน
ปกษี
ไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนและชุมชน วันที่ 24 25 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนบานแกง

6

ต่ำ

3

โรงเรียนบานแกง ตำบลบานแกง อำเภอศรีสัชนาลัย
ขออนุญาตจัดโครงการเด็กนักเรียนไทยสูงดีสมสวน
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนบานแกง

50 คน

นางพรพิมล
ปกษี

6

ต่ำ

50 คน

นางลำพวน
เกสร

6

ต่ำ

50 คน

นางสังเวียน สีขำ

6

ต่ำ

ขออนุญาตจัดกิจกรรม งานแตงงาน
4
5

ขออนุญาตจัดกิจกรรมงานแตงงาน ที่บานเลขที่
28/41 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ในวันที่ 20
มิถุนายน 2564
ขออนุญาตจัดกิจกรรมงานแตงงาน ที่บานเลขที่
40/1 ม.4 ต.นาเชิง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ในวันที่
19 มิถุนายน 2564

๑๖

ลําดั
ชื่อกิ จกรรม
บ
6 ขออนุญาตจัดกิจกรรมงานแตงงาน ที่บานเลขที่

จํานวน
คน

ผู้ขอ

สรุป
ระดับ
คะแนน ความเสี่ยง

60 คน

นางวรรณธนา
เกตุทอง

6

ต่ำ

50 คน

นายประสิทธิ์
เกี่ยวพันธ

6

ต่ำ

80 คน

นางสาวรัดดา
ปนแกว

6

ต่ำ

90 คน

นางพนม สุก
มาก

6

ต่ำ

ขออนุญาตจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ
10 ขออนุญาตจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ที่บานเลขที่

60 คน

นายขรรคชัย
ดอนพิมพา

6

ต่ำ

ขออนุญาตจัดกิจกรรม งานอุปสมบท
11 ขออนุญาตจัดกิจกรรมบวชพระที่ บานเลขที่ 54 ม.7

50 คน

นายสมศักดิ์
พุกแปน

6

ต่ำ

7

41/1 ม.4 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ในวันที่ 19
มิถุนายน 2564
ขออนุญาตจัดกิจกรรมงานแตงงาน ที่บานเลขที่ 3
ม.5 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ในวันที่ 21
มิถุนายน 2564

ขออนุญาตจัดกิจกรรมงานศพ
8 ขออนุญาตจัดกิจกรรมงานศพ ที่ 135 ม.2 ต.ไกรใน
9

อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย วันที่ 11-18 มิถุนายน
2564
ขออนุญาตจัดกิจกรรมงานศพ ที่ 131 ม.2 ต.ไกรใน
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย วันที่ 13-18 มิถุนายน
2564
81/1 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัยวันที่ 20 มิถุนายน
2564

ต.สามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย วันที่ 25 มิถุนายน
2564

- จากการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑการจัดกิจกรรม พบวามีความเสี่ยงต่ำ ทั้ง 11 กิจกรรม
เนื่องจากไมมีการเลี้ยงสัง สรรค ไมมีการดื่มแอลกอฮอล หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค
โควิด-19 จึงเห็นควรใหสามารถจัดกิจกรรมได
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหผูขออนุญาตจัดกิจกรรมที่มีผูเขารวม
มากกวา 50 คน ทั้ง 11 กิจกรรม สามารถจัดกิจกรรมได เนื่องจากการจัดกิจกรรมไมมีงานเลี้ยง/สังสรรค ไมมีการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือรูปแบบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทัง้ นี้ทุกกิจกรรม
จะต้องมีการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันโรคโควิด-19 ทีร่ าชการกําหนดอย่างเคร่งครัด
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 การประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 33

๑๗

เลขานุการ
- เสนอกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 33 ในวันพุธที่
30 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจัง หวัดสุโขทัยมี มติเห็นชอบใหมี การจัดประชุมคณะกรรมการ
โรคติดตอจัง หวัดสุโขทัย ครั้งที่ 33 ในวัน พุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้หากมีเรื่องเรงดวนจำเปนสามารถเลื่อนวันเวลาในการจัดประชุมได
6.2 ขอเสนอของภาคเอกชน
ประธาน
1) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยขอสนับสนุนวัคซีน กลุมสภาอุตสาหกรรม กลุมคาปลีกสง หอการคา หรือกลุมภาคเอกชนอื่น ๆ ใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยพิจารณาความเหมาะสมในการ
จัดสรรวัคซีน
2) ผูคาขายเสนอใหมีการทำเครื่องหมายที่แสดงใหเห็นวาเปนผูไดรับวัคซีนครบ 2 เข็มแลว
เพื่อสรางความมั่นใจระหวางผูซื้อและผูขาย วามีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง
3) สิ่งของตาง ๆ ที่สามารถหาซื้อไดในพื้นที่ได ขอความรวมมือในการชวยสนับสนุนซื้อสินคา
ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เปนการชวยกระตุนเศรษฐกิจภายในจังหวัดสุโขทัย
มติที่ประชุม
- รับทราบ
6.3 คณะจเรตำรวจเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
- ในระหวางวันที่ 23 – 25 มิถุน ายน 2564 จะมีค ณะจเรตำรวจ จำนวน
15 คน จะเดินทางมาจากสำนักงานตำรวจแหงชาติ กรุงเทพมหานคร เพื่อมาตรวจราชการในหนวยงานของตำรวจ
ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ซึ่งทั้ง 15 คน ไดรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็มเรียบรอยแลว
ประธาน
- ใหตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย เนนย้ำคณะจเรตำรวจที่จะเดินทางมาตรวจราชการใหมีการ
ปองกันตนเอง สวมใสหนากากอนามัย ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล ปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19
- กลาวปดประชุม
ปดประชุม เวลา 15.13 น.
(ลงชื่อ)

กฤษณะ อินทรดวง
(นายกฤษณะ อินทรดวง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

พรพรรณ ชาติชนะ
(นางพรพรรณ ชาติชนะ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ
ผูตรวจรายงานการประชุม

