รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย
ครั้งที่ 34/2564
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. – 16.30 น.
ณ หองประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
------------------------------------------------------------------ผูม าประชุม
1. นายวิรุฬ พรรณเทวี
2. นายธานี มีเอี่ยม
3. นายปพน สอนธรรม
4. นายคำรณ อิ่มเนย
5. นางศศิธร สุดเจริญ
6. นายปวิณ หลวงใหญ
7. นางกาญจนา ดีเอี่ยม
8. นางจันทรจิรา หิรัญนุช
9. นายแพทยสมชาย แกวเขียว
10. นายแพทยวิชัย วนรัตนวิจิตร
11. นายแพทยศักดิ์สิทธิ์ บอแกว
12. นายสรวุฒิ เอี่ยมนุย
13. นายเชาวลิต เลื่อนลอย
14. นางสุชญา สอนโต
15. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ
16. นายแพทยกฤษณะ แกวมูล
17. นางพรพรรณ ชาติชนะ
ผูไมมาประชุม
1. นายมนู พุกประเสริฐ
2. นายสมศักดิ์ ดิลกวัฒนา
ผูเขารวมประชุม
1. นายสุชาติ ทีคะสุข
2. พ.อ.กฤติ พันธะสา
3. พ.ต.อ.วิเชียร เพชรเสนา
4. นายดำรง มโนรถ
5. นายบรรจง ปานเขียว

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย
ผูดำเนินการสถานพยาบาลเอกชน

กรรมการ
กรรมการ

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

รองผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย
รองผูอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย
ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย (ผูแทน)
หัวหนาสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
ทองถิ่นจังหวัดสุโขทัย (ผูแทน)
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6. นายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน
7. นางเมตตา ลิมปวราลัย
8. นางสาวรุจิฬา อธิอาภานนท
9. ร.ต.ต.บุญโชติ นักสิทธิ์

ขนสงจังหวัดสุโขทัย
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (ดานสงเสริมพัฒนา)
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี (ผูแทน)
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 33/2564 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ใหที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 33/2564
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เลขานุการ
- ขอ มูล ณ วัน ที่ 7 กรกฎาคม 2564 ทั่ วโลกมี ผูติด เชื้อ รวม 185,381,383 ราย
เสีย ชีวิต 4,008,981 ราย ประเทศไทยอยูในอั บ ดับ ที่ 64 ของโลก มี ผูป วยรายใหม 6,519 ราย เสีย ชีวิ ต
55 ราย เปนผูติดเชื้อรายใหม 6,464 ราย ผูติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ตองขัง 55 ราย รวมมีผูปวยยืนยันสะสมทั้งสิ้น
203,745 ราย
3.1.1 สถานการณ Covid-19 จังหวัดสุโขทัย
- ขอมู ล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 พบผูป วยยืน ยัน โควิด -19 รายใหม จำนวน
34 ราย แบงเปนตรวจพบในพื้นที่ 20 ราย ตรวจพบจากจังหวัดอื่น 14 ราย รวมมีผูปวยยืนยันสะสม ตั้งแตวันที่
1 เมษายน 2564 รวม 302 ราย รักษาหายแลว 132 ราย อยูระหวางการรักษา 165 ราย เสียชีวิต 5 ราย
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3.1.2. จำนวนผูปวยโควิด-19 รายวัน จังหวัดสุโขทัย
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เลขานุการ
- จำนวนผูปวยโควิด-19 ในชวง 2 สัปดาหมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตสวนใหญ
จะเปนผูที่ติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ขอเขามารับการรักษาในจังหวัดสุโขทัย
3.1.3 จำนวนผูปวยแยกตามโรงพยาบาลและอาการ(ขอมูล ณ วันที่ 7 ก.ค. 2564)
จำนวนผูปวย
ไมมีอาการ
เล็กนอย
ปานกลาง
อาการหนัก
โรงพยาบาล
ที่รับรักษา
สุโขทัย
60
5
51
4
ศรีสังวรสุโขทัย
32
22
10
คีรีมาศ
21
2
18
1
ศรีสัชนาลัย
12
3
9
สวรรคโลก
11
9
2
บานดานลานหอย
6
6
ทุงเสลี่ยม
7
7
กงไกรลาศ
7
4
3
ศรีนคร
รพ.สนาม
9
8
1
รวม
165
22
126
17
-
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3.1.4 ผลการดูแลทางจิตใจของผูปวยโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย
เลขานุการ
- จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุโขทัย พบผูปวย
จำนวน 268 ราย ทีมชวยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤต ( MCATT) ไดติดตามดูแลทางจิตใจของผูปวย
185 ราย ยุติการติดตาม 5 ราย เนื่องจากเสียชีวิต
3.2 ผลการดำเนินการใหบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย
เลขานุการ

- การดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดสุโขทัย มีจำนวนการฉีดแยกแตละอำเภอ

ในชวงตาง ๆ ดังนี้

อำเภอ

จำนวนฉีด กอน
วันที่ 7 มิ.ย. 64

จำนวนฉีด
วันที่ 29 มิ.ย. 64

เข็ม 1

เข็ม 2

เมืองสุโขทัย

3,998

2,821

เปาหมายการ
ฉีด
927

ศรีสัชนาลัย

906

906

สวรรคโลก

1,273

ศรีสำโรง

จำนวนฉีดสะสม
ตั้งแตวันที่ 7 – 29
มิ.ย. 64

จำนวนฉีด

รวม

462

8,762

437

258

3,041

1,273

505

65

3,799

1,778

1,133

288

0

4,295

กงไกรลาศ

721

721

174

250

1,412

คีรีมาศ

596

596

344

0

1,167

ทุงเสลี่ยม

803

673

81

0

2,502

บานดานลานหอย

593

582

169

0

868

ศรีนคร

342

342

0

0

621

รวม

11,010

9,047

2,925

1,035

26,467
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- แผนการจัดสรรวัคซีนในเดือนกรกฎาคม จังหวัดสุโขทัยคาดการณจะไดรับการจัดสรรวัคซีน
จำนวนประมาณ 20,000 dose ซึ่งจะมีกลุมเปาหมายในการฉีดวัคซีน ดังนี้
กลุมเปาหมายในการฉีดวัคซีนโควิดเดือนกรกฎาคม

จำนวนทั้งหมด

ฉีดวัคซีนแลว

คงเหลือ

ผูที่ลงทะเบียนหมอพรอม

33,495

3,093

30,402

อสม.

12,835

4,224

8,611

ขาราชการครู

5,186

1,205

3,981

รวม

51,516

8,522

42,997

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องแจงเพื่อทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

5.1 ขออนุมัติสถานที่กักกัน (State Quarantine) ในจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ตามที่ ศบค.มหาดไทย ไดมีขอสั่งการใหจังหวัดทุกจังหวัดจัดตั้ง AQ และ SQ
จึงขอเสนอคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย พิจารณาอนุมัติใหทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการ
จัดตั้ง SQ (State Quarantine) จำนวนรวม 64 แหง
จาจังหวัดสุโขทัย
- ทางอำเภอได มี การรายงานสถานที่ ที่ พ ร อมสำหรั บ จั ด ตั้ ง เป น สถานที่ กั ก กั น (State
Quarantine) ทั้ ง 9 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวนรวมทั้ งสิ้น 64 แหง โดยแยกเปนอำเภอเมือง 10 แห ง
อำเภอศรีสัชนาลัย 6 แหง อำเภอสวรรคลก 13 แหง อำเภอคีรีมาศ 10 แหง อำเภอบานดานลานหอย 7 แหง อำเภอ
กงไกรลาศ 2 แหง อำเภอศรีนคร 1 แหง อำเภอทุงเสลี่ยม 2 แหง และอำเภอศรีสำโรง 13 แหง ซึ่งทั้ง 63 แหงจะ
รองรับผูที่จะมากักกันไดจำนวน 1,706 ราย ขณะนี้ไดมีการเปดใหบริการไปแลว 1 แหง คือที่อำเภอคีรีมาศ จำนวน
5 ราย คงเหลื อพร อ มที่ จะรองรั บ ได อี ก 1,691 ราย หลั กการดำเนิ น การแต ละอำเภอจะเป ดครั้ งละ 1 แห ง
หากสถานที่ที่เปดลำดับแรกเต็มก็จะเปดสถานที่ในลำดับถัดไป
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มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติด ตอจัง หวัดสุโขทัย มีมติ เห็ น ชอบใหอำเภอทั้ ง 9 แห ง ในพื้น ที่
จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดตั้ง SQ (State Quarantine) จำนวน 64 แหง ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ดังนี้
ลำดับ

ชื่อสถานที่กักกัน

อำเภอเมือง 10 แหง
1 ศูนยบริการสาธารณสุข
2 เรือนพักผูปฏิบัติธรรม วัดพระพายหลวง
3 ศาลาอเนกประสงค
4 โรงเรียนราวรังงาม
5 วัดปาเรไร
6 วัดปากพระ
7 วัดบานขวาง
8 วัดยางซาย
9 วัดบางคลอง
10 วัดกระชงคาราม
อำเภอศรีสัชนาลัย 6 แหง
11 โรงเรียนบานใหม
12 โรงเรียนหนองออสามัคคี
13 อาคารอเนกประสงค เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
14 โรงเรียนหวยสัก
15 อาคารอเนกประสงค
16 โรงแรมศรีสัชนาลัย รีสอรท
อำเภอสวรรคโลก 13 แหง
17 ศูนยปฏิบัติธรรมวัดสวรรคาราม
18 สถานที่จำหนายสินคา OTOP
19 โรงเรียนสามัคคีวิทยา
20 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจันทโรภาส
21 วัดคลองกระจง
22 ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ทอง
23 วัดคลองพระรอด
24 วัดหัวเขา

ที่ตั้งสถานที่กักกัน

อำเภอ

ต.ธานี
ม. 10 ต.เมืองเกา
ม.2 ต.ตาลเตี้ย
ม.4 ต.วังทองแดง
ม.2 ต.บานสวน
ม.1 ต.ปากพระ
ม.3 ต.บานกลวย
ม.1 ต.ยางซาย
ม.8 ต.ปากแคว
ม.4 ต.บานหลุม

เมืองสุโขทัย
เมืองสุโขทัย
เมืองสุโขทัย
เมืองสุโขทัย
เมืองสุโขทัย
เมืองสุโขทัย
เมืองสุโขทัย
เมืองสุโขทัย
เมืองสุโขทัย
เมืองสุโขทัย

ม.4 ต.หาดเสี้ยว
ม.4 ต.หนองออ
ม.4 ต.ทาชัย
ม.8 ต.ปางิ้ว
ม.4 ต.แมสิน
ม.2 ต.หนองออ

ศรีสัชนาลัย
ศรีสัชนาลัย
ศรีสัชนาลัย
ศรีสัชนาลัย
ศรีสัชนาลัย
ศรีสัชนาลัย

เทศบาลเมืองสวรรคโลก
ตำบลยานยาว
ตำบลปากุมเกาะ
ตำบลวังไมขอน
ตำบลคลองกระจง
ตำบลนาทุง
ตำบลในเมือง
ตำบลคลองยาง

สวรรคโลก
สวรรคโลก
สวรรคโลก
สวรรคโลก
สวรรคโลก
สวรรคโลก
สวรรคโลก
สวรรคโลก

๗

ลำดับ

ชื่อสถานที่กักกัน

25 วัดหนองชุมแสง
26 ศาลาอเนกประสงค หมูที่ 1
27 โรงเรียนบานปากคลองชาง
28 วัดราษฎรศรัทธาธรรม (วัดทองแดง)
29 โรงเรียนเกาวัดทาเกษม
อำเภอคีรีมาศ 10 แหง
30 วัดใหมเจริญผล
31 อาคารชลประทาน เกา
32 วัดทุงยางเมือง
33 วัดภาวนาราม
34 วัดหนองแหวน
35 ศาลาเอนกประสงค
36 อาคารจอดรถ อบต.บานปอม
37 วัดน้ำพุ
38 ศาลาเอนกประสงค
39 วัดถ้ำพระแมยา
อำเภอบานดานลานหอย 7 แหง
40 วัดปาบนเนิน
41 วัดสังฆาราม
42 วัดหนองจิกตีนเนิน
43 วัดปทุมคีรี
44 โรงเรียนบานหอนงสองตอน
45 วัดสวนปาพฤกษาสวรรค
46 วัดวังน้ำขาว
อำเภอกงไกรลาศ 1 แหง
47

อาคารสำนักงานและบานพักประตูระบายน้ำบานวัง
สะตือ โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงาน
ชลประทานที่ 3

ที่ตั้งสถานที่กักกัน

อำเภอ

ตำบลทาทอง
ตำบลปากน้ำ
ตำบลเมืองบางขลัง
ตำบลหนองกลับ
ตำบลเมืองบางยม

สวรรคโลก
สวรรคโลก
สวรรคโลก
สวรรคโลก
สวรรคโลก

ตำบลหนองจิก
ตำบลศรีคีรีมาศ
ตำบลทุงยางเมือง
ตำบลหนองกระดิ่ง
ตำบลสามพวง
ตำบลโตนด
ตำบลบานปอม
ตำบลน้ำพุ
ตำบลทุงหลวง
ตำบลนาเชิง

คีรีมาศ
คีรีมาศ
คีรีมาศ
คีรีมาศ
คีรีมาศ
คีรีมาศ
คีรีมาศ
คีรีมาศ
คีรีมาศ
คีรีมาศ

หมู 10 ต.ลานหอย
หมู 3 ต.บานดาน
หมู 3 ต.หนองหญาปลอง
หมู 3 ต.ตลิ่งชัน
หมู 4 ต.วังลึก
หมู 1 ต.วังตะครอ
หมู 2 ต.วังน้ำขาว

บานดานลานหอย
บานดานลานหอย
บานดานลานหอย
บานดานลานหอย
บานดานลานหอย
บานดานลานหอย
บานดานลานหอย

บานวังสะตือ ม.6 ต.ดงเดือย

กงไกรลาศ

๘

ลำดับ
48

ชื่อสถานที่กักกัน
โรงเรียนบานขอยสองนาง

อำเภอศรีนคร 1 แหง
49 หอปริยัติธรรม วัดราษฎรศรัทธาธรรม พระอาราม
หลวง
อำเภอทุงเสลีย่ ม 2 แหง
50 โรงเรียนบานแสงสวาง
51

สถานปฏิบัติธรรมคลองบง

อำเภอศรีสำโรง 13 แหง
52 วัดบานกรุ
53 วัดเตว็ดกลาง
54 วัดหนองฝาด
55 บานพักขาราชการ (ขาง อบต.วังลึก)
56 โรงเรียนวัดวังใหญ
57 วัดถ้ำระฆัง
58 วัดคลองขนง
59 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานซาน
(หอประชุม)
60 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(หลังเกา)/วัดบานไร
61 สำนักสงฆบานคลองปาไผ
62 สำนักสงฆตะพังงาม
63 โรงเรียนวัดวังทอง
64 ศาลากลางหมูบาน

ที่ตั้งสถานที่กักกัน
หมู 6 ตำบลปาแฝก

หมูที่ 9 ตำบลศรีนคร

อำเภอ
กงไกรลาศ

ศรีนคร

หมูที่ 3 บานแสงสวาง ตำบล
บานใหมไชยมงคล
หมูที่ 1 บานกลมราษฎร ตำบล
บานใหมไชยมงคล

ทุงเสลี่ยม

ม.4 ต.สามเรือน
ม.4 ต.ทับผึ้ง
ม.4 ต.วัดเกาะ
ม.3 ต.วังลึก
ม.1 ต.วังใหญ
ม.6 ต.นาขุนไกร
ม.7 ต.เกาะตาเลี้ยง
ม.10 บานซาน

ศรีสำโรง
ศรีสำโรง
ศรีสำโรง
ศรีสำโรง
ศรีสำโรง
ศรีสำโรง
ศรีสำโรง
ศรีสำโรง

ม.5 ต.บานไร
ม.1 ต.ราวตนจันทร
ม.6 ต.บานนา
ม.2 ต.วังทอง
ม.5 ต.คลองตาล

ศรีสำโรง
ศรีสำโรง
ศรีสำโรง
ศรีสำโรง
ศรีสำโรง

ทุงเสลี่ยม

5.2 การจัดการสถานที่กักกัน (State Quarantine) ในจังหวัดสุโขทัย
รองผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย - การจัดตั้ ง SQ (State Quarantine) มีความจำเปน เนื่องจากใชในการรองรับ
กลุมคนแรงงานกอสรางที่มีภู มิลำเนาอยูที่จังหวัดสุโขทัย หรือกลุมบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ เสี่ยง ซึ่งจะตองมี
การรายตัวตอเจาหนาที่สาสาธารสุขและไดรับการประเมินความเสี่ยง หากมีความเสี่ยงสูงก็จะตองกักตัวในสถานที่

๙

กักกัน บางรายสามารถเขากักกันที่บานไดในกรณีที่มีความพรอม แตกรณี ที่ไมมีความพรอม หรือมาเปนหมูคณะ
อาจจะเกิดความยุงยากในการดูแล และเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคไปสูชุมชน จึงควรจะตองมีสถานที่กักกัน
กระจายไปในแตละอำเภอ เพื่อใหเกิดความสะดวกในการบริหารการจัดการกักตัว
- แนวทางการจัดการสถานที่กักกันนั้น ใหแตละอำเภอดำเนินการจัดตั้งหลักสถานที่กักตัว
หลักไวอยางนอย 1 แหง และมีสำรองไวในกรณีที่มีผูที่ตองกักตัวจำนวนมากขึ้น หรือกรณีที่ทองถิ่นมีความพรอม
ในการจัดตั้ง สามารถจัดตั้งพรอมกันมากกวา 1 แหงได แตทั้งนี้จะตองมีการประเมินใหเปนไปตามมาตรฐานของทาง
สาธารณสุขจึงจะสามารถดำเนินการเปดได ขอใหทั้ง 64 แหงเปนสถานที่กักกัน และมอบหมายใหนายอำเภอเปนผู
จัดตั้ง รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหสามารถใชจายในระเบียบของราชการได ถาระเบียบสามารถใหใชงบ
ได
ประธาน
- จะตองมีการกำหนดวาในสถานที่ กักกัน มีอุ ปกรณ ใดที่ จำเป น ต องใชบ าง สิ่ งอำนวยความ
สะดวกต าง ๆ อาหาร จำนวนผู ป ฏิ บั ติ งาน หรื อ สิ่ ง อื่ นที่ จ ำเป น เกี่ ยวข อ งในการบริ ห ารจั ดการสถานที่ กั ก กั น
กำหนดเปนหลักเกณฑในเบื้องตนเสนอในการประชุมครั้งถัดไป
สนง.ทองถิ่น จ.สุโขทัย - คาใชจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถเบิกจายได จะมีอยูดวยกัน 4 หมวด คือ
1. คาใชจายสำหรับผูถูกกักกัน การใชรถรับสงโดยใชรถสวนกลางไปยังโรงพยาบาลหรือสถานที่
ควบคุมที่จัดไว คาอาหารคนละไมเกิน 150 บาทตอวัน
2. คาใชจายสำหรับสถานที่กักกัน/ควบคุม จะเปนเรื่องของคาทำความสะอาดฆาเชื้อ สถานที่พัก
ของผูปวย/ที่สาธารณะ คาปรับปรุงสถานทีร่ าชการเพื่อเปนสถานที่ปองกันและควบคุมโรค เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย
คาเชาสถานที่ เอกชน เพื่ อเปนสถานที่ ป องกัน และควบคุมโรค เชน โรงแรม อพารทเม นท ค าใชจ ายอื่น ที่ จำเป น
ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของสถานที่ควบคุม
3. ค าใช จ ายสำหรั บเจ าหน าที่ เป น ค าป วยการของเจ าหน าที่ อพปร. ค าเบี้ ยเลี้ ยงสำหรั บ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสถานที่ควบคุม คุรุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติงาน เชน เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เครื่องพนยาฆา
เชื้อโรค ยา/เวชภัณฑที่ไมใชยา เครื่องแตงกาย ถุงมือยาง ผาปดจมูก
4. คาใชจายสำหรับผูที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการ เชนคาจางแรงงาน คาจางเหมาบริการ
- ในส ว นของค า ใช จ า ยอื่ น ๆ ได มี ก ารมอบอำนาจให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ตามคำสั่ ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ 956/2563 ลงวั น ที่ 13 พฤศจิ กายน 2563 มี อำนาจเห็ นชอบกรณี องค กรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น มี ค วามจำเป น ต อ งปฏิ บั ติ นอกเหนื อ หลั ก เกณฑ ว า ด ว ยการช ว ยเหลื อ ประชาชนตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย
ประธาน
- ใหสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุโขทัยทำหนังสือย้ำ หลักการใชจายตาง ๆ
วามีแนวทางการปฏิบัติอยางไร ไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติ ด ต อ จั ง หวั ด สุ โขทั ย มี ม ติ เห็ น ชอบการจั ด การสถานที่ กั ก กั น (State
Quarantine) ในจังหวัดสุโขทัย ดังนี้
1. ใหอำเภอทั้ง 9 อำเภอ รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการ
จัดการสถานที่กักกัน (State Quarantine) ของแตละอำเภอในจังหวัดสุโขทัย
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2. มาตรฐานการดูแลผูที่ถูกกักกัน รวมถึงมาตรฐานการปองกันควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานที่
กักกัน มอบหมายใหสาธารณสุขอำเภอของแตละอำเภอ เปนผูกำกับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐานในการปองกันควบคุม
โรคโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
3. คาใชจายตาง ๆ ที่จะตองใชการจัดการสถานที่กักกัน (State Quarantine) จะใชงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ที่เปนสถานที่จัดตั้งสถานที่กักกัน
5.3 การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดรอง ที่หมูที่ 7 ตำบลบานกลวย อำเภอเมือง
กอ.รมน.
- การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดรอง ที่หมูที่ 7 ตำบลบานกลวย อำเภอเมือง เปนการจัดตั้งเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติของโรงพยาบาลสนาม ขอเสนออนุมัติจัดตั้ง ตั้งแตวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เปนตนไป จนกวา
ภารกิจของโรงพยาบาลสนามจะแลวเสร็จ
- การประกอบกำลังเจาหนาที่ 1 วันจะใช 8 คน แบงเปน 2 ผลัดผลัดละ 4 คน ประกอบ
ไปดวย เจาหนาที่ปกครอง 2 คน ตำรวจ 1 คน และเจาหนาที่สาธารณสุข 1 คน คาตอบแทนคนละ 120 บาทตอวัน
ผลัดที่ 1 ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตเวลา 08.00 น. – 20.00 น.
ผลัดที่ 2 ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตเวลา 20.00 น. – 08.00 น.
- การสนั บ สนุ น งบประมาณคณะกรรมการในเชิ งป อ งกั น หรื อ ยั บ ยั้ งภั ยพิ บั ติ ฯ มี ม ติ
สนับสนุนงบประมาณในเบื้องตนจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
สนง.ปภ.จ.สุโขทัย
- สืบเนื่ องจากทางสำนั กงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุ โขทัย ไดรับการ
ประสานวาจะมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากพิจารณาวแลวเปนเรื่องเรงดวน จึงไดจัดประชุมคณะกรรมการ
ในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติฯ ไปเมื่อวันจันทร ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เพื่อรองรับในการจัดกำลังในการจัดตั้งจุด
ตรวจรองแล ว โดยปลั ด จั ง หวั ด มอบหมายให หั วหน าสำนั ก งงานจั ง หวั ด เป น ประธานในการจั ด ประชุ ม ซึ่ ง
คณะกรรมการ พิจารณาใหความเห็นชอบในเบื้องตนสนับสนุนบประมาณตั้งแตวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2564
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหมีการจัดตั้งจุดตรวจ/ดานตรวจ
(รอง) จำนวน 1 จุด ในพื้นที่ หมูที่ 7 ตำบลบานกลวย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจและคัดกรองใน
เสนทางรองตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหสำนักงานปองกัน
และบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยเปนผูสนับสนุนงบประมาณ คาเบี้ยเลี้ยงหรือคาอาหารแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
หนาที่ โดยใชเงินทดรองราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยใหเริ่มปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เปนตนไป
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5.4 การขออนุญาตจัดกิจกรรม
ผูชวยเลขานุการ
- การขออนุ ญ าตจั ด กิ จ กรรมที่ มี ผู เข า ร ว มมากกว า 200 คน ในครั้ ง นี้ มี จ ำนวน
6 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
วาระ
ชื่อกิจกรรม
จำนวนคน
ผู้ขอ
ระดับ
ความเสี่ยง
ส่วนราชการขออนุญาตจัดกิจกรรม
1

2

3

4

สำนักงานจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
อนุญาตขออนุญาตให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จะนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียนพระ
จุลจอมเกล้า จำนวน 63 คน มาทัศนศึกษาวันที่ 12-13
กรกฏาคม 2564 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ขออนุญาตจัดกิจกรรม
มหกรรมสินค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ในวันที่ 23-25
กรกฎาคม 2564 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 พิธีปล่อยรถโมบาย บริเวณ
หน้าศาลากลาง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 พบปะเกษตรกร ศาลาวัด
ปากแคว
วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 พิธีมอบเช็คชำระหนี้ เงินกู้
และมอบโฉนดที่ดิน
สำนักงานฝ�กอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอ
อนุญาตจัดการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ในดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนองถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 31
กรกฎาคม 2564
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ขออนุญาตจัดกิจกรรมจิต
อาสาปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00
น. เป้นต้นไป ณ ที่ราบพัสดุของตำรวจภูธรจังหวัด
สุโขทัย ทุ่งทะเลหลวง

63

นายดำรง มโนรถ

นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี

ต่ำ

ต่ำ

50
200
200
3,735 คน

200

มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์

สูง

ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

ต่ำ

๑๒

มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหผูขออนุญาตจัดกิจกรรมที่มีผูเขารวม
มากกวา 200 คน จำนวน 3 กิจกรรม ที่เมื่อพิจารณาแลวอยูในเกณฑเสี่ยงต่ำ สามารถจัดกิจกรรมได เนื่องจาก
การจัดกิจกรรมไมมีงานเลี้ยง/สังสรรค ไมมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือรูปแบบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอการ
แพรระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ทุกกิจกรรมจะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ราชการ
กำหนดอย่างเคร่งครัด
- คณ ะกรรมการโรคติ ด ต อ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ยมี ม ติ ไ ม อ นุ ญ าตให ส ำนั ก งานฝ ก อบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดการสรรหาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ในดำรงตำแหนงสายงานผูบริหาร
สัง กัดองคกรปกครองสวนองถิ่น ในพื้น ที่จังหวัดสุโขทัย เนื่องจากมีผูเขารวมกิจกรรมจำนวนมาก และเดิน ทาง
มาจากหลายจังหวัด มีความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรควิด-19
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 การประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 35
เลขานุการ
- เสนอกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 35 ในวันศุกรที่
16 กรกฎาคม 2564 ณ หองประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจัง หวัดสุโขทัยมี มติเห็นชอบใหมี การจัดประชุมคณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 35 ในวันศุกรที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ หองประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้หากมีเรื่องเรงดวนจำเปนสามารถเลื่อนวันเวลาในการจัดประชุมได
ประธาน

- กลาวปดประชุม

ปดประชุม เวลา 15.30 น.
(ลงชื่อ)

กฤษณะ อินทรดวง
(นายกฤษณะ อินทรดวง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

พรพรรณ ชาติชนะ
(นางพรพรรณ ชาติชนะ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ
ผูตรวจรายงานการประชุม

