รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย
ครั้งที่ 5/2564
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.33 – 15.37 น.
ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายวิรุฬ พรรณเทวี
2. นายบัณฑิต พรหมทอง
3. นางศศิธร สุดเจริญ
4. นายไชยยากร ทาดวงตา
4. นางปิยวรรณ เกศา
5. นางสาวพรสุรางค์ ราชภัคดี
5. นายวรการ หาญทองกูล
6. นางรุ่งอรุณ คาไพล
7. นายบุญเสริม เฉยวัดเกาะ
9. นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ บ่อแก้ว
10. นายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร
11. นายสรวุฒิ เอี่ยมนุ้ย
13. นายเชาวลิต เลื่อนลอย
14. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ
15. นายกฤษณะ แก้วมูล
16. นางพรพรรณ ชาติชนะ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายแพทย์สมชาย แก้วเขียว
2. นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ
3. นายสมศักดิ์ ดิลกวัฒนา
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. พ.อ.กฤติ พันธะสา
2. พ.ต.อ.อภิปรัชญ์ พัฒนาดี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
ปลัดจังหวัดสุโขทัย
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุโขทัย (ผู้แทน)
ผู้อ านวยการส านั ก งานป้ องกั น ควบคุ ม โรคที่ 2
จังหวัดพิษณุโลก (ผู้แทน)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (ผู้แทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหาดเสี้ยว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปากแคว
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก
สาธารณสุขอาเภอกงไกรลาศ
สาธารณสุขอาเภอศรีนคร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
นายอาเภอศรีสัชนาลัย
ผู้ดาเนินการสถานพยาบาลเอกชน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)
3. ร.ต.ต.บุญโชติ นักสิทธิ์
4. นายเทียนชัย วงศ์ษา
5. นายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน์
6. นายปราโมทย์ สูญยี่โห้ง
7. น.ส.ปุญญพัฒน์ แย้มใย
8. นางอังคนา คนงาม
9. น.ส.ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ
10. น.ส.ฐานัตย์ วงศ์วิเศษ
11. นางกมลนันท์ เครือบคนโท
12. นายปัญญา ขาวเขียว
13. นางวรรณา ละจุ้ม
14. นายสหัส โวฬาร
15. นางหทัยฉัทร ทอแผ้ว
16. นางสิริลักษณ์ บัวหอม

สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองสุโขทัย (ผู้แทน)
ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
ขนส่งจังหวัดสุโขทัย
นายอาเภอศรีสัชนาลัย (ผู้แทน)
นายอาเภอศรีสาโรง (ผู้แทน)
นายอาเภอกงไกรลาศ (ผู้แทน)
นายกสมาคมสื่อสารมวลชน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย (ผู้แทน)
แรงงานจังหวัดสุโขทัย (ผู้แทน)
จัดหางานจังหวัดสุโขทัย (ผู้แทน)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เทศบาลเมืองสวรรคโลก
สานักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย
โรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจ

เริ่มประชุมเวลา 13.35 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ให้ติดตามอัพเดทข้อมูลสถานการณ์ต่าง ๆ
- การรายงานข้ อ มู ล ประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วต่ า ง ๆ ให้ ส อบถามข้ อ มู ล จากส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดก่อน เพื่อไม่ให้เกิดการสื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาด
- มาตรการต่ า ง ๆ ที่ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย จะด าเนิ น การ จะต้ อ งมี ก ารออกประกาศเป็ น
ลายลักษณ์อักษร เป็นการแจ้งย้าเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติไ ด้รับทราบ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง
- หลั ง จากการประชุ ม ครั้ ง ที่ ผ่ า นมา ได้ มี ก ารสอบถามเข้ า มาว่ า การจั ด กิ จ กรรม
จะดาเนินการอย่างไร ซึ่งมติของคณะกรรมการโรคติดต่อคือให้งดหรือเลื่อนไปก่อน รอมาตรการจากศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซึ่งก็ได้มีกี่แถลงมาแล้วว่าให้แต่ละพื้นที่พิจารณา
ตามความเหมาะสม วันนี้ก็จะได้ดาเนินการพูดคุยกันอีกครั้งในส่วนของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
- เลขานุการเสนอร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่
4/2564 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจัง หวัดสุโขทัย ครั้ง ที่ 4/2564
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3
เลขานุการ

เรื่องสืบเนื่อง
สถานกาณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย
- ข้อ มูล ณ วัน ที่ 25 ธัน วาคม 2563 ประเทศไทยพบผู้ ติด เชื้ อโควิด -19 รายใหม่
81 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อภายในประเทศ 37 ราย แรงงานต่างด้าว 35 ราย ผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ 9
รายผู้ป่วยยืนยันสะสม 5,910 ราย รักษาหาย 4,130 ราย เสียชีวิต 60 ราย
ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร
- เป้ า หมายเก็ บ ตั ว อย่ า งโดยวิ ธี ก าร throat swap จ านวน 9,415 คน ตรวจแล้ ว
6,314 คน ผลพบเชื้อโควิด-19 จานวน 1,202 คน คิดเป็นร้อยละ 19 ของจานวนผู่ที่มไดรับการตรวจทั้งหมด การ
ประเมินสถานการณ์พบว่าดีขึ้นจากเดิมร้อยละ 22.89 ลดเหลือร้อยละ 19
3.1.1 ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา
เลขานุการ
- ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา มีจานวนผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ จานวน
340 ราย พ้นระยะการติดตาม 14 วันแล้วทุกราย และทุกรายไม่พบอาการผิดปกติ จาแนกข้อมูลแยกรายอาเภอ
ดังนี้
1) อาเภอเมือง 45 ราย
2) อาเภอบ้านด่านลานหอย 31 ราย
3) อาเภอคีรีมาศ 33 ราย
4) อาเภอกงไกรลาศ 30 ราย
5) อาเภอศรีสัชนาลัย 67 ราย
6) อาเภอศรีสาโรง 31 ราย
7) อาเภอสวรรคโลก 43 ราย
8) อาเภอศรีนคร 4 ราย
9) อาเภอทุ่งเสลี่ยม 56 ราย
ที่ประชุม

- รับทราบ

3.1.2 จานวนผู้เดินทางกลับจากจังหวัดสมุทรสาคร
เลขานุการ
- จานวนผู้เดินทางกลับจากจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธ.ค. 63) โดยแบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง-ต่า แยกรายอาเภอ ดังนี้
อาเภอ

เสี่ยงสูง

เสี่ยงต่า

รวมทั้งหมด

เมือง

2

19

21

บ้านด่านลานหอย

0

15

15

คีรีมาศ

0

1

1

กงไกรลาศ

0

5

5

ศรีสัชนาลัย

2

24

26

ศรีสาโรง

0

15

15

สวรรคโลก

0

2

2

ศรีนคร

8

4

12

ทุ่งเสลี่ยม

0

4

4

รวม

12

89

101

3.1.2 ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สงสัย (PUI) ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เลขานุการ
- ข้อมู ล ณ วัน ที่ 25 ธัน วาคม 2563 จั ง หวั ดสุ โขทัย มีผู้ป่ วยเข้ าเกณฑ์ สงสัย (PUI)
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จานวน 1,659 ราย แยกรายอาเภอได้ดังนี้
1) อาเภอเมือง 610 ราย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ผลลบ (ไม่พบเชื้อ)
ทุกราย อาการปกติทุกราย
2) อาเภอบ้านด่านลานหอย 84 ราย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ผลลบ
(ไม่พบเชื้อ) ทุกราย อาการปกติทุกราย
3) อาเภอคีรีมาศ 126 ราย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ผลลบ (ไม่พบเชื้อ)
ทุกราย อาการปกติทุกราย
4) อ าเภอกงไกรลาศ 230 ราย ผลการตรวจทางห้ องปฏิ บั ติ การให้ ผลบวก
(พบเชือ้ ) 3 ราย ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติทั้ง 3 ราย และให้ผลลบ (ไม่พบเชื้อ) 227 คน อาการปกติทุกราย

5) อ าเภอศรี สั ชนาลั ย 146 ราย ผลการตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ การให้ ผลลบ
(ไม่พบเชื้อ) ทุกราย อาการปกติทุกราย
6) อาเภอศรีสาโรง 149 ราย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ผลลบ (ไม่พบ
เชื้อ) ทุกราย อาการปกติทุกราย
7) อ าเภอสวรรคโลก 144 ราย ผลการตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารให้ ผลลบ
(ไม่พบเชื้อ) ทุกรายอาการปกติทุกราย
8) อาเภอศรีนคร 46 ราย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ผลลบ (ไม่พบเชื้อ)
ทุกราย อาการปกติทุกราย
9) อ าเภอทุ่ ง เสลี่ ย ม 124 ราย ผลการตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารให้ ผ ลลบ
(ไม่พบเชื้อ) ทุกราย อาการปกติทุกราย
3.2 ผลการดาเนินการ Active Case Finding ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
เลขานุการ
- จังหวัดสุโขทัยได้ดาเนินการค้นหาผู้ป่วยในชุมชน โดยดาเนินการในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 560 คน
ผลการตรวจไม่พบเชื้อวิด-19 ทุกราย (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563) มีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน จานวน 87 คน
2. กลุ่มผู้ประกอบการ/ลูกจ้างตลาด/ตลาดนัด/ร้านค้าอาหารทะเลสด จานวน 153 คน
3. กลุ่มพนักงานโรงแรม จานวน 16 คน
4. อาชี พ พบปะผู้ ค นจ านวนมาก (พนั ก งานขนส่ ง สิ น ค้ า , พนั ก งานเซเว่ น , พนั ก งาน
ห้างสรรพสินค้า, พ่อค้า/แม่ค้าในตลาดนัดหรือตลาดสด จานวน 17 คน
5. บุคลากรทางการแพทย์ประจาคลินิก ARI และ ER จานวน 287 คน
6. ผู้ต้องขังรายใหม่ โรงพยาบาสุโขทัยจะดาเนินการเก็บตัวอย่างในวันที่ 28 ธันวาคม 2563
และโรงพยาบาลสวรรคโลก จะดาเนินการเก็บตัวอย่างในวันที่ 29 ธันวาคม 2563
3.3 การดาเนินการติดตามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ของสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุโขทัย
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุโขทัย
- สถิติข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพักในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
ช่วงวันที่ 21 -25 ธันวาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563) มีจานวนทั้งสิ้น 30 คน ดังนี้
1. สวัสดีสุโขทัย รีสอร์ท สัญชาติบริติช 3 คน อินเดีย 4 คน อินโดนเซีย 3 คน จีน 1 คน และ
ออสเตรเลีย 1 คน รวม 14 คน
2. โรงแรมเลเจนด้า สุโขทัย สัญชาติบริติช 4 คน จีน 2 คน ญี่ปุ่น 1 คน และอิตาลี 1 คน
รวม 8 คน
3. โรงแรมอีซีเฮ้าส์ สัญชาติอเมริกัน 2 คน
4. โรงแรมนคร เดอ สุโขทัย สัญชาติแคนาดา 2 คน
5. สุโขทัยฟุตบอลคลับ สัญชาติบราซิล 2 คน
6. ไทยไทยสุโขทัยเกสท์เฮ้าส์ สัญชาติเยอรมัน 1 คน

7. วิฑรูย์ เกสท์เฮ้าส์ สัญชาติไอริส 1 คน
- ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุโขทัย จัดชุดสายตรวจร่วมกับสานักสาธารณสุขและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลในเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้ง อยู่ ออกสุ่มตรวจคัดกรองวัดไข้ และประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติตามมาตรการ New normal ผลการตรวจไม่พบนักท่องเที่ยวที่มีอาการผิดปกติ
- เข้าร่วมจัดตั้งจุดตรวจร่วมกับ กอ.รมน. ในการตรวจชาวต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่
จังหวัดสุโขทัย ปัจจุบันยังไม่พบผู้ที่ลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมาย
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 การแบ่งพื้นที่ควบคุม
เลขานุการ
- ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยืนยันประเทศไทยไม่มี
การล็อกดาวน์ มีการแบ่งพื้นที่ควบคุมออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. พื้ น ที่ ค วบคุ ม สู ง สุ ด คื อ พื้ น ที่ ที่ มี ผู้ ติ ด เชื้ อ จ านวนมาก และมากกว่ า 1 พื้ น ที่ ได้ แ ก่
สมุทรสาคร
2. พื้ น ที่ ค วบคุ ม คื อ พื้ น ที่ ที่ มี ผู้ ติ ด เชื้ อ เกิ น กว่ า 10 ราย และแนมโน้ ม ติ ด มากขึ้ น ได้ แ ก่
สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม และกรุงเทพฯ
3. พื้ นที่ เ ฝ้ า ระวั ง สู ง คื อ พื้ นที่ ที่ มี ผู้ ติ ด เชื้ อไม่ เกิ น 10 ราย ได้ แ ก่ สระบุ รี สมุ ท รปราการ
สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี เพชรบรูณ์ พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต กาแพงเพชร
นครราชสีมา ปราจีนบุรี กระบี่ ขอนแก่น ชัยนาท อุดรธานี พิจิตร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ประจวบขีรีขันธ์
ชัยภูมิ นครสวรรค์ และอ่างทอง
4. พื้นที่เฝ้าระวัง คือ จังหวัดอื่น ๆ ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติดเชื้อ
เลขานุการ

4.2 การจัดงานปีใหม่ในแต่ละพื้นที่
1. พื้นที่ควบคุมสูงสุด งดจัดกิจกรรมปีใหม่ให้จัดออนไลน์
2. พื้นที่ควบคุม จัดเฉพาะกลุ่มคนคุ้นเคย
3. พื้นที่เฝ้าระวังสูง สามารถจัดกิจกรรมปีใหม่ได้ ลดขนาดงานและคนไม่คับคั่ง
4. พื้นที่เฝ้าระวัง สามารถจัดกิจกรรมปีใหม่ได้ ลดขนาดงานและคนไม่คับคั่ง

4.3 การเตรี ยมความพร้ อมในการป้ องกั นการระบาดใหม่ ของโรคโควิ ด -19 (ศู นย์ บริ หาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
เลขานุการ
1) พื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจานวนมากและมี > 1 พื้นที่)
- เร่งรัดการตรวจหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และกิจกรรม/กิจการที่เสี่ยง
- แยกกักผู้ติดเชื้อ ด้วยการจัดตั้ง รพ.สนาม ตามขีดความสามารถ (กห. สนับสนุน สธ.
ในการจัดตัง้ รพ.สนาม)
- พิจารณาเยียวยาและดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวของผู้ติดเชื้อตามขีดความสามารถ
- เน้นย้ามาตรการป้องกันโรค

 สวมหน้ากากอนามัย 100 %
 เน้นการทาความสะอาด (มือ, สถานที่หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อยๆ)
 หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจานวนมาก
 มีการติดตั้ง Application หมอชนะ เพิ่มเติมจากการใช้ Application ไทยชนะ
- จากัดเวลาเปิด - ปิดสถานประกอบการที่มีความจาเป็น
- ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
- ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า - ออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาด
- ควบคุมการเข้า - ออกของยานพาหนะ และบุคคลคนไทย โดยมิให้กระทบต่อการค้า
และการอุตสาหกรรมมากเกินความจาเป็น
- ให้มีการจัดตั้งด่านตรวจคัดกรอง จุดสกัด และสายตรวจ เพื่อให้มีการควบคุมและจากัด การ
เข้า - ออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้มาตรการ Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ
- สถานศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์
- งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจานวนมากทุกรูปแบบ
- ทุกสถานประกอบการ และโรงงานที่ยังเปิดดาเนินการ ให้เน้นมาตรการป้ องกัน โควิด-19
อย่างเต็มขีดความสามารถ (D/VH/T) ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พัก หากไม่สามารถดาเนินการได้ตามกาหนดให้
พิจารณาหยุดการดาเนินการ
- การประมงสามารถดาเนิ นการได้ แต่ต้องผ่ านการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ก่อนการออกเรื อ
ทั้งนี้ กห. สนับสนุน สธ. ด้านบุคลากรทางการแพทย์ (ทร.) ในตรวจหาเชื้อเชิงรุกทางทะเล
2) พื้นที่ควบคุม (พื้นที่ติดกับพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ มีผู้ติดเชื้อ > 10 ราย และมีแนวโน้มพื้นขึ้น)
- พิจารณาการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลที่เสี่ยงและกิจกรรม/กิจการที่เสี่ยง
- เน้นย้ามาตรการป้องกันโรคโควิด-19 / สวมหน้ากากอนามัย 100 %
 เน้นการทาความสะอาด (มือ, สถานที่หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อย ๆ)
 หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจานวนมาก
 มี ก ารติ ด ตั้ ง Application หมอชนะ ตามความเหมาะสม เพิ่ ม เติ ม จากการใช้
Application ไทยชนะ
- พิจารณาจากัดเวลาเปิด – ปิดสถานประกอบการที่มีความจาเป็นตามความเหมาะสม
- พิจารณาปิดหรือจากัดเวลาเปิด – ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
- ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า – ออกจากพื้นที่
- ให้ประสานการจัดตั้งด่านคัดกรองกับจังหวัดพื้นที่สีแดงตามความเหมาะสม
- ให้มีการใช้มาตรการ Work from Home สาหรับบุคคลที่มาจากพื้นที่สีแดง
- ให้สถานศึกษาพิจารณาหยุดการเรียนการสอน หรือปรับรูปแบบการเรียนการสอน เป็นแบบ
ออนไลน์ ตามสถานการณ์ในพื้นที่
- หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจานวนมาก

- สถานประกอบการและโรงงานที่ยังคงเปิดดาเนินการ ให้เน้นมาตรการป้องกัน โควิด -19
(D/WHT) ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พักคนงาน หากไม่สามารถ ดาเนินการได้ตามที่ ศบค.กาหนด ให้พิจารณาหยุด
การดาเนินการ
- เฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาในพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวที่มาจากพื้นที่สีแดง หากตรวจพบให้
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตารวจทราบ
3) พื้นที่เฝ้าระวังสูง (พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อ ≤ 10 ราย แต่มีแนมโน้มควบคุมสถานการณ์ได้)
- เร่งรัดการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และกิจกรรม/กิจการที่เสี่ยง
- เน้นย้ามาตรการป้องกันโรคโควิด-19 / สวมหน้ากากอนามัย 100 %
 เน้นการทาความสะอาด (มือ, สถานที่และอุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อย ๆ)
 หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจานวนมาก
 มีการติดตั้งและสแกน Application ไทยชนะอยู่เสมอ
- พิ จ ารณาปิ ด หรื อ จ ากั ด เวลาเปิ ด – ปิ ด สถานประกอบการที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การ
แพร่ระบาดตามความเหมาะสม
- ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า – ออกจากพื้นที่
- พิจารณาใช้มาตรการ Work from Home ตามความเหมาะสม
- พิ จารณาใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ เพื่ อเป็ นการเตรีย มความพร้ อ ม
ของระบบตามความเหมาะสม
- หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจานวนมากทุกรูปแบบ
4) พื้นที่เฝ้าระวัง (พื้นที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติดเชื้อ)
- ให้มีการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และกิจกรรม/กิจการที่เสี่ยง
- เน้นย้ามาตรการป้องกันโรคโควิด-19
 สวมหน้ากากอนามัย 100 %
 เน้นการทาความสะอาด (มือ, สถานที่หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อย ๆ)
 หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจานวนมาก
 มีการติดตั้งและสแกน Application ไทยชนะอยู่เสมอ
- พิจารณาปิดหรือจากัดเวลาเปิด – ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ตามความเหมาะสม
- ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า - ออกจากพื้นที่
- หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจานวนมากหากมีความจาเป็ นต้องดาเนินการให้มี
การปรึกษาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดย :
 ให้พิจารณาลดจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลง
 ให้มีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม
 ให้มีการกากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้วางแผนไว้

4.4 มาตรการผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
เลขานุการ
- ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงจัง หวัดสมุทรสาคร ได้แก่ 1. ตลาดกลางกุ้ง และหอพักศรี
เมือง 2. ตลาดนัดวิลล่า 3. ตลาดต้นสน 4. ตลาดโกรกกราก 5. ตลาดแม่พวง 6. มหาชัยนิเวศ 7. ตลาดทะเลไทย
8. บ้านเอื้ออาทรท่าจีน 9. ตลาดเคหะนาดี ดาเนินการดังนี้
1) รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
2) ผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19
ณ
โรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่
3. กักกันตัวที่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน เฝ้าระวังอาการป่วย หากมีอาการผิดปกติ
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อรับเข้ารักษาตัว
- พื้นที่อื่น ๆ ของจังหวัดสมุทรสาคร ดาเนินการดังนี้
1) รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
2) สั งเกตอาการ เป็ นระยะเวลา 14 วัน หากมีอ าการผิด ปกติ ให้ แจ้ง เจ้า หน้า ที่
สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อรับเข้ารักษาตัว
ที่ประชุม
ประธาน

- รับทราบ
- หน่วยงานสาธารณสุขมีความพร้อมในเรื่องการรับมือโรคโควิด-19 อย่างไรบ้าง

เลขานุการ
- โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยมีจานวนเตียงในโรงพยาบาล รวมจานวน 991 เตียง แยก
รายโรงพยาบาลได้ดังนี้
1. โรงพยาบาลสุโขทัย 320 เตียง
2. โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 307 เตียง
3. โรงพยาบาลสวรรคโลก 111 เตียง
4. โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 70 เตียง
5. โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 43 เตียง
6. โรงพยาบาคีรีมาศ 40 เตียง
7. โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 35 เตียง
8. โรงพยาบาลกงไกรลาศ 34 เตียง
9. โรงพยาบาลศรีนคร 31 เตียง
- Cohort ward 480 ห้อง, AIIR 3 ห้อง, ICU 31 ห้อง, Modified ARI 10 ห้อง, ARI Clinic 9
ห้อง, Isolate room 28 ห้อง, Respirator 135 เครื่อง
- มีการจัดเตรียม Local Quarantine (LQ) ที่โรงแรมสุโขทัย แกรน รีสอร์ท แอน สปา กรณีที่
โรงพยาบาลไม่เพียงพอหรือไม่สามารถกักกันตัวเองที่บ้านได้ เป็นสถานที่กักกันที่ห่างไกลจากชุมชน
- วั สดุ อุ ปกรณ์ ทางการแพทย์ มี เพี ยงพอต่ อ ความต้ องการใช้ ป ระมาณ 2 – 3 เดื อ น โดยมี
รายละเอียดดังนี้

1) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย Surgical Gown 50 ชิ้น, Cover All-1 50 ชุด, Cover
All-2 50 ชุด, Alcohol 70% 200 ลิตร
2) โรงพยาบาลสุโขทัย Surgical Gown 199 ชิ้น, Cover All-1 723 ชุด, Cover All-2 2,046
ชุ ด , N95 225 ชิ้ น , Shoe Cover 145 ชิ้ น , Surgical hood 250 ชิ้ น , Long glove 50 ชิ้ น , Face shield 100
ชิ้ น , Surgical Mask 70,400 ชิ้ น , Powered air-purifying respirator 10 ชุ ด , Alcohol 70% 1,354 ลิ ต ร,
Alcohol 95% 1,350 ลิตร, Alcohol Gel 213 ขวด
3) โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย Surgical Gown 2,296 ชิ้น, Cover All-2 2,654 ชุด, N95
560 ชิ้น, Shoe Cover 2,000 ชิ้น, Surgical hood 3,600 ชิ้น, Face shield 1,067 ชิ้น, Surgical Mask 83,750
ชิ้น , Powered air-purifying respirator 2 ชุด, Alcohol 70% 246 ลิตร, Alcohol 95% 1,440 ลิ ตร, Alcohol
Gel 264 ขวด
4) โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย Surgical Gown 61 ชิ้น, Cover All-1 133 ชุด, Cover All2 51 ชุ ด , N95 223 ชิ้ น , Shoe Cover 60 ชิ้ น , Surgical hood 15 ชิ้ น , Long glove 160 ชิ้ น , Face shield
250 ชิ้ น, Surgical Mask 19,248 ชิ้น , Alcohol 70% 146 ลิ ตร, Alcohol 95% 948 ลิ ตร, Alcohol Gel 99
ขวด
5) โรงพยาบาลคีรีมาศ Surgical Gown 30 ชิ้น, Cover All-1 10 ชุด, Cover All-2 60 ชุด,
N95 585 ชิ้น, Shoe Cover 30 ชิ้น, Surgical hood 20 ชิ้น, Face shield 1,200 ชิ้น, Surgical Mask 41,550
ชิ้น, Alcohol 95% 90 ลิตร, Alcohol Gel 24 ขวด
6) โรงพยาบาลกงไกรลาศ Surgical Gown 60 ชิ้น, Cover All-1 150 ชุด, Cover All-2 100
ชุ ด , N95 40 ชิ้ น , Shoe Cover 80 ชิ้ น , Surgical hood 1,000 ชิ้ น , Face shield 180 ชิ้ น , Surgical Mask
28,000 ชิ้น, Alcohol 70% 180 ลิตร, Alcohol 95% 240 ลิตร, Alcohol Gel 50 ขวด
7) โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย Surgical Gown 180 ชิ้น, Cover All-1 5 ชุด, Cover All-2 460
ชุด, N95 250 ชิ้น, Shoe Cover 65 ชิ้น, Surgical hood 20 ชิ้น, Long glove 24 ชิ้น, Face shield 195 ชิ้น ,
Surgical Mask 24,150 ชิ้น
8) โรงพยาบาลสวรรคโลก Surgical Gown 420 ชิ้ น , Cover All-1 141 ชุ ด , Cover All-2
438 ชุ ด , N95 365 ชิ้ น , Shoe Cover 820 ชิ้ น , Surgical hood 265 ชิ้ น , Face shield 442 ชิ้ น , Surgical
Mask 42,300 ชิ้น, Alcohol 95% 36 ลิตร
9) โรงพยาบาลศรีนคร Surgical Gown 80 ชิ้น, Cover All-1 22 ชุด, Cover All-2 50 ชุด,
N95 80 ชิ้น, Shoe Cover 30 ชิ้น, Surgical hood 15 ชิ้น, Long glove 10 ชิ้น, Face shield 96 ชิ้น, Surgical
Mask 14,200 ชิ้น
10) โรงพยาบาลทุ่ ง เสลี่ ย ม Surgical Gown 49 ชิ้ น , Cover All-1 886 ชุ ด , Cover All-2
200 ชุ ด, N95 114 ชิ้ น, Shoe Cover 110 ชิ้น , Surgical hood 15 ชิ้น , Face shield 90 ชิ้ น , Surgical Mask
42,621 ชิ้น

ประธาน
- กระทรวงได้มีการสั่งการในเรื่องของการควบคุมราคาหน้ากากอนามัย ในส่ วนของจังหวั ด
สุโขทัยเป็นอย่างไรบ้าง
สานักงานจังหวัดสุโขทัย
- ได้ดาเนินการตรวจสอบราคาหน้ากากอนามัยและกระเช้าปีใหม่ พบว่าไม่มีการ
ขายหน้ากากอนามัยเกินราคา ยกเว้นหน้ากากอนามัยที่นาเข้าจากต่างประเทศจะมีราคาสูงกว่าปกติแต่มีจานวนไม่
มาก
ประธาน
- มอบหมายให้ประชาสัมพันธ์จะหวัดสุโขทัย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าที่ถูกต้อง
ไม่เกิดความตื่นตระหนกจนมีการไปซื้อมากักตุนจานวนมาก และไม่สนับสนุนการซื้อหน้ากากอนามัยเกินราคา
- มีข้อสั่งการจากกระทรวงของหน่วยงานตารวจ กอ.รมน. หรือไม่
ตารวจภูธรจังหวัดสุโขทัยและกอ.รมน. - ยังไม่มีข้อสั่งการใด ให้รอคาสั่ง/มาตรการจาก ศบค.
ประธาน

- สานักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัยมีมาตรการในการรับมือโรคโควิด-19 ในช่วงนี้อย่างไร

สานักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย
- ผู้เดินทางจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ในรถโดยสารประจา
ทางทุกคันจะต้องมีบริการเจลแอลกอฮอล์สาหรับล้างมือ มีการแสกน QR Code ไทยชนะ
ประธาน

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีข้อสั่งการใดหรือไม่

ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย - โรงเรี ยนในสั งกั ดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น หากมี ความต้ องได้ รั บการสนั บสนุ น
หน้ากากผ้า สามารถยื่นขอสนับสนุนประมาณในการจัดทาหรือจัดหาได้ โดยไปยื่นร้องขอต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัดอยู่
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
เลขานุการ
- ปัจจุบันจังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง (พื้นที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้
ติดเชื้อ) ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กาหนดให้มีการหลีกเลี่ยงการจัด
กิจกรรมที่มีการรวมคนจานวนมาก หากมีความจาเป็นต้องดาเนินการปรึกษาหรือขออนุญาตจากคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขจัง หวัดสุโขทัยจึง ได้จัดทาเกณฑ์ การจัดกิจกรรมที่ต้องขออนุญ าตต่อ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ดังนี้
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 300 คน ขึ้นไป
2. แนบมาตรการการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19
- หลังจากดาเนินการส่งเรื่องขออนุญาตแล้ว ทางทีมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะประเมิน
ว่ากิจ กรรมที่ข ออนุ ญาตเข้า มาเป็นอย่างไร โดยจะมีเ กณฑ์ ในพิ จารณา หากอยู่ในกลุ่ม เสี่ย งต่า และปานกลาง
จะสามารถด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมได้ แต่ ห ากพิ จ ารณาแล้ ว อยู่ ใ นเกณฑ์ เ สี่ ย งสู ง ก็ จ ะต้ อ งน าเข้ า สู่ ที่ ป ระชุ ม
เพื่อพิจารณา

ประธาน
- การจัดกิจกรรมต่าง ๆ หากเป็นในส่วนของระดับอาเภออาจจะไม่จาเป็นต้องให้ยื่นเรื่องมาที่
คณะกรรมการโรคติด ต่อจั งหวัด ทุ กเรื่อ งก็ไ ด้ อาจจัด ตั้ง ที มอ าเภอเช่น นายอ าเภอ ผู้อานวยการโรงพยาบาล
สาธารณสุขอาเภอ ท้องถิ่น ตารวจ ในการพิจารณาการขออนุญาตจัดกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อพิจารณาแล้วจึงสรุป
นาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อรับทราบ เพื่อความสะดวกของประชาชนที่จะได้ไม่ต้องเดินทางไกลหรือ
ต้องรอพิจารณานาน
เลขานุการ
- ตามที่ประธานเสนอ ทีมระดับอาเภอจะมีส่วนช่วยในการพิจารณากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในเรื่อง
มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จานวนผู้เข้าร่วมงาน ขนาดสถานที่จัดงาน เพื่อพิจารณาว่าอยู่ในระดับใด หากอยู่ใน
ระดับต่าหรือปานกลางก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมได้ แต่หากอยู่ในระดับเสี่ยงสูง จะมีการแนะนาให้ลดจานวน
ผู้เข้า ร่วมงานหรือปรั บมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ใ นระดั บเสี่ ยงต่าและเสี่ยงปานกลาง และนาเข้ าสู่ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการโรคติต่อจังหวัดสุโขทัยเพื่อทราบต่อไป
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดต่อจัง หวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เรื่องเกณฑ์การจัดกิจกรรมที่ต้องขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ
จัง หวั ด สุโ ขทั ย ตามที่ ฝ่ า ยเลขานุก ารเสนอ และเห็ น ชอบให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ที มระดั บ อาเภอในการพิ จ ารณาการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ประชาชนหรือหน่วยงานในสังกัดอาเภอนั้น ๆ ร้องขอ
5.2 การขออนุญาตจัดกิจกรรม
5.2.1 สานักงานพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัยหารือเรื่องการจัดกิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา
เจ้าคณะจังหวัด - ตามที่มีหนังสือเวียนจากศาลากลางจังหวัดสุโขทัยที่ สท 0034/ว4655 ลงวันที่
25
ธันวาคม 2563 เรื่องของดการจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ให้งดการจัดกิจกรรมดังนี้
1. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563
2. พิ ธี เ จริ ญ พระ พุ ท ธมนต์ ถ วายพ ระพร ชั ย มง คลแด่ ส มเด็ จ พร ะนาง เจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน
3. โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
- ในส่ ว นของการสวดมนต์ ข้ า มปี แ ละการจั ด ท าบุ ญ ปี ใ หม่ วั ด ส่ ว นใหญ่ มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มไม่ ถึ ง
300 คน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าตามหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมนั้นจะสามารถจัดได้หรือไม่
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา
ได้ โดยหากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่า 300 คน จะต้องทาหนัง สือขออนุญ าตเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยพิจารณา แต่หากผู้เข้าร่วมไม่ถึง 300 คน สามารถจัดกิจกรรมได้แต่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย การจัดกิจกรรมใด ๆ ต้องมีการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมไม่แออัด มีจุดบริการ

เจลแอลกอฮอล์สาหรับล้างมือ และให้มีอสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคัดกรองวัดไข้ผู้ร่วมงาน และติดตามดูแล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ประธาน

- เพื่อเป็นการลดจานวนผู้เข้าร่วมงาน ควรจะรณรงค์เรื่องการสวดมนต์ออนไลน์มากขึ้น

ที่ประชุม

- รับทราบ
5.2.2 งานพระราชทานเพลิงศพ
เลขานุการ
- ตามหนังสือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร ที่ วล.2563/0013 ลงวันที่ 25 ธันวาคม
2563 พระสุนทรธรรมภรณ์ (บาเหน็จ ) เตชปุญ โญ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจัง หวัดสุโขทัย อดีตเจ้าอาวาสวัด
พระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร ได้มรณะภาพลงเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ และ
ฝ่ายฆารวาส ได้กาหนดจัดงานบาเพ็ญกุศลศพ และขอพระราชทานเพลิงศพแด่ พระสุนทรธรรมภรณ์ ฯ ในวันที่
๗ มกราคม ๒๕๖๔ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร หมู่ที่ 5 ตาบล ศรีสัชนาลัย อาเภอศรีสัชนาลัย จั งหวัด
สุโขทัย โดยจะเริ่มประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณีตั้งแต่ วันที่ 5 - 4 ธันวาคม ๒๕6๓
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยพิจารณาแล้วอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงต่าจึง มีมติเห็นชอบให้
จัดงานพระราชทานเพลิง ศพได้ โดยให้กระชั บเวลาในการจัดกิ จกรรมพิธี ต่า ง ๆ ให้สั้น ลง และมอบหมายให้
สานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีสัชนาลัยดาเนินการตรวจคัดกรองวัดไข้ผู้เข้าร่วมงาน และควบคุมติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
5.2.3 ขออนุญาตจัดงานแต่งงาน วันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 – 13.00
หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เลขานุการ
- ประชาชนจากตาบลบ้านหลุม ขออนุญาตจัดงานแต่งงาน วันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา
06.00 – 13.00 หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มีผู้ร่วมงานจานวน 320 คน และมีการ
แสดงดนตรีสด โดยมีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
1. สวมหน้ากากอนามัยทุกคน
2. ลงทะเบียนผู้ที่มาร่วมงานทุกคน
3. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคน
4. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคน
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย พิ จ ารณาแล้ ว อยู่ ใ นระดั บ เสี่ ย งปานกลาง
จึงมีมติเห็นชอบให้จัดงานแต่งงาน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 – 13.00 หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด
5.2.4 ขออนุญาตจัดงานแต่งงาน วันที่ 26 ธันวาคม 2563 บ้านเลขที่ 60 ซอย 3
ถนนประชาราษฎร์ เขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก เวลา 07.00 – 14.00 น.
เลขานุการ
- ประชาชนจากอาเภอสวรรคโลกมีความประสงค์จัดงานมงคลสมรส ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๖๓ ณ บ้านเลข ๖๐ ซอย ๓ ถนนประชาราษฎร์ เขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๔.00 น.
โดยมีรายละเอียดการจัดงานดังนี้

๑. พิธีสงฆ์ หลั่งน้าพระพุทธมนต์ พระจานวน ๔ รูป
๒. พิธีแห่ขันหมาก (แจกซอง ๒๐๐ ซอง)
๓. จัดเลี้ยงโต๊ะจีน จานวน ๗๐ โต๊ะ
๔. มีเวทีนักดนตรีประกอบ ๑ วง
ผู้จัดงานได้กาหนดมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
๑. กาหนดจุดเข้า - ออกงาน ๒ จุด
๒. ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้เข้ามาในงานทุกคน จัดทาทะเบียนผู้ที่เข้ามาในงานทุกคน
๓. กาหนดให้ผู้เข้ามาในงานต้องสวมหน้ากากอนามัยและตรวจวัดอุณหภูมิทุกรายพร้อม
ติด สติกเกอร์ว่าได้ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว
๔. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ในบริเวณทางเข้างานและให้ผู้ที่เข้างานทาความสะอาดมือ
ด้วย เจลแอลกอฮอล์ทุกราย
๕. กาหนดให้ทาความสะอาดสถานที่ใช้ร่วมกัน และห้องน้ําด้วยน้ํายาทาความสะอาดทุก
๒ ชั่วโมง
๖. กาหนดให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัวตักอาหาร
๗. จัดให้แขกนั่งรับประทานโต๊ะละ ๔ ที่นั่ง โดยนั่งห่างกัน ๑ เมตร
8. จัดตั้งโต๊ะจีนห่างกัน ๑ เมตร
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย พิ จ ารณาแล้ ว อยู่ ใ นระดั บ เสี่ ย งปานกลาง
จึง มีมติเ ห็นชอบให้ จัดงานแต่งงาน ในวันที่ 26 ธัน วาคม 2563 บ้ านเลขที่ 60 ซอย 3 ถนนประชาราษฎร์
เขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก เวลา 07.00 – 14.00 น. โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19
ที่ราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด
5.2.5 ขออนุญาตจัดงานแต่งงาน วันที่ 27 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์
เลขานุการ
- ประชาชนจากอ าเภอศรีส าโรง ขออนุ ญ าตจั ด งานแต่ ง งาน วัน ที่ 27 ธั นวาคม 2563
ณ โรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์ ผู้ร่วมงานประมาณ 500 คน โดยมีมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ดังนี้
๑. มีจุดคัดกรองและล้างมือก่อนเข้าร่วมงาน
๒. มีทางเข้างานทางเดียวและเป็นจุดลงทะเบียนผู้มาร่วมงาน
๓. ขอความร่วมมือผู้มาร่วมงานทุกท่านใส่หน้ากากตลอดเวลา
๔. จัดโซนรับประทานอาหารแยกให้เป็นสัดส่วนจากพื้นที่ที่ผู้มาร่วมงานเดินทางมา เช่น
โซนแขกจากจังหวัด2โซนแขกจากตาบล และมีการเว้นระยะห่าง
๕. งดเว้นเชิญแขกผู้มาร่วมงานจากพื้นที่เสี่ยง
6. จากัดระยะเวลาในการร่วมพิธี ๆ 7 ชั่วโมง
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย พิ จ ารณาแล้ ว อยู่ ใ นระดั บ เสี่ ย งปานกลาง
จึงมีมติเห็นชอบให้จัดงานแต่งงาน วันที่ 27 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์ โดยจะต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด

5.2.6 โรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจ ขออนุญ าตจัดงานแต่ง งาน วันที่ 3 มกราคม 2563
เลขานุการ
- โรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจ รีสอร์ท มี กาหนดการจัดงานแต่ง งาน ในวันที่ ๓ มกราคม
๒๕๖๔ ซึ่งมีการจัดงานตามประเพณี การแสดงดนตรี และสถานที่เป็นที่โล่งแจ้งบริเวณโรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจ
รีสอร์ท แขกผู้มาร่วมงานประมาณ ๓๕๐ คน ซึ่งทางโรงแรมมีมาตราการในการจัดงานดังนี้
๑. มีจุดคัดกรองและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ก่อนเข้าร่วมงาน
๒. มีทางเข้างานทางเดียวและเป็นจุดลงทะเบียนผู้มาร่วมงาน
๓. ขอความร่วมมือผู้มาร่วมงานทุกท่านใส่หน้ากากตลอดเวลา
๔. จัดโซนรับประทานอาหารเป็นแบบบุฟเฟต์
๕. แขกทุกท่านในขณะตักอาหารต้องสวมใส่ถุงมือ หน้ากากอนามัยและอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของ เจ้าหน้าที่โรงแรมทุกสเตชั่นอาหาร
6. แขกผู้มาร่วมงานมาจากจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลกและอุบลราชธานี ซึ่งไม่ใช่พื้นที่เสี่ยง
7. เจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือขณะให้บริการ
8. การจัดโต๊ะนั่งรับประทานอาหารเว้นระยะห่างโดยจัดโต๊ะละ 4 ท่าน
9. อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารบางชนิดเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง
๑๐. จ ากั ดระยะเวลาในการร่ วมพิธี ตั้ ง แต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.00น. เป็ นระยะเวลา
๕ ชั่วโมง
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย พิ จ ารณาแล้ ว อยู่ ใ นระดั บ เสี่ ย งปานกลาง
จึงมีมติเห็นชอบให้โรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจ จัดงานแต่งงาน วันที่ 3 มกราคม 2563 โดยปฏิบัติตามมาตรการที่
นาเสนอต่อที่ประชุม และมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด
5.2.7 อาเภอศรีสัชนาลัย ขออนุญาตจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมงาน จานวนมาก
เลขานุการ
- อาเภอศรีสัชนาลัย ขออนุญาตจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมงาน จานวนมาก เนื่องจากมีกิจกรรมที่ขอ
อนุญาตเข้าจานวนมากจึงขอพิจารณาในภาพรวม ดังนี้
- งานมงคลสมรส 4 งาน
จากการตรวจสอบจานวนผู้เข้าร่วมงาน สถานที่ และมาตรการการจัดงานเพื่อป้องกัน
การระบาดของโรคโควิด-19 พบว่าอยู่ในระดับเสี่ยงสูง เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานจานวนมาก มีการเลี้ยงอาหาร/สุรา
และสถานที่ยังไม่เหมาะสมกับจานวนผู้เข้าร่วมงาน อาจจะทาให้เกิดความแออัด เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ได้ ควรลดจานวนผู้เข้าร่วมงานลง
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย มีมติเห็นชอบให้จัดงานมงคลสมรส จานวน 4 งาน
ของอาเภอศรีสัชนาลัย โดยให้พิจารณาลดจานวนผู้เข้าร่วมงานลง ให้มีระยะห่างระหว่างผู้ร่วมงานไม่ให้เกิดความ
แออัด และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่นาเสนอต่อที่ประชุม และมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ราชการกาหนด
อย่างเคร่งครัด
- งานอุปสมบท 5 งาน

จากการตรวจสอบจานวนผู้เข้าร่วมงาน สถานที่ และมาตรการการจัดงานเพื่อป้องกัน
การระบาดของโรคโควิด-19 พบว่าอยู่ในระดับเสี่ยงต่าและเสี่ยงสูง ในส่วนของกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจาก
มีผู้เข้าร่วมงานจานวนมาก 600 – 900 คน อาจจะทาให้เกิดความแออัด เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้
ควรลดจานวนผู้เข้าร่วมงานลงเพื่อให้มีการเว้นระยะห่าง และกระชับเวลาในการทากิจกรรมต่าง ๆ ให้เสร็จเร็วขึ้น
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดต่อจัง หวัดสุโขทัย มีมติเห็นชอบให้จัด งานอุปสมบท จานวน 5 งาน
ของอาเภอศรีสัชนาลัย โดยงานอุปสมบทที่มีความเสี่ยงสูง ให้พิจารณาลดจานวนผู้เข้าร่วมงานลง ให้มีระยะห่าง
ระหว่างผู้ร่วมงานไม่ให้เกิดความแออัด ปรับเวลาในการทากิจกรรมต่าง ๆ ให้สั้นลง เพื่อลดเวลาการรวมกลุ่มคน
และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่นาเสนอต่อที่ประชุม และมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ราชการกาหนดอย่าง
เคร่งครัด
- งานทาบุญขึ้นบ้านใหม่ 1 งาน
เลขานุการ
- พระจารัส เปมเสีโล รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิยาราม มี กาหนดการจัดงานทาบุญขึ้น
ปีใหม่ ในวันที่ 8 มกราคม ๒๕๖4 ณ วัดโพธิยาราม หมู่ที่ 9 ตาบลสารจิตร อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ซึ่ง เป็ นการจั ดงานตามประเพณี และสถานที่จั ดงานเป็น บริ เวณศาลาวัด โพธิ ยาราม มี ผู้ม าร่ วมงานประมาณ
๕๐๐ คน ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า COVID-19)
ทางวัดได้มีมาตรการในการจัดงาน ดังนี้
๑. มีจุดคัดกรองและล้างมือก่อนเข้าร่วมงาน
๒. มีทางเข้างานทางเดียวและเป็นจุดลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมงาน
3. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานทุกท่านสวมหน้ากากตลอดเวลา
4. งดเว้นผู้ร่วมงานจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดง (พื้นที่ควบคุมสูงสุด)
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย พิ จ ารณาแล้ ว อยู่ ใ นระดั บ เสี่ ย งปานกลาง
จึงมีมติเห็นชอบให้วัดโพธิยาราม จัดงานทาบุญขึ้นบ้านใหม่ ในวันที่ 8 มกราคม ๒๕๖4 ณ วัดโพธิยาราม หมู่ที่ 9
ตาบลสารจิตร อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่นาเสนอต่อที่ประชุม
และ
มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด
- งานสะเดาะเคราะห์สืบชะตา 1 งาน
เลขานุการ
- ด้วยพระครูวิจิตรประภากร เจ้าอาวาสวัดโบราณหลวง จะมีการจัดงานสะเดาะเคราะห์
สืบชะตา ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕6๓ ณ วัดโบราณหลวง หมู่ที่ 1 ตาบลสารจิตร อาเภอศรีสัชนาลัย จัง หวัด
สุโขทัย ซึ่งเป็นการจัดงานตามประเพณี และสถานที่จัดงานเป็นที่โล่งแนงบางระจาน วัดโบราณหลวง มีผู้มาร่วม
งานประมาณ ๕๐๐ คน ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวอยู่ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ทางวัดได้มีมาตรการในการจัดงานดังนี้
1. มีจุดคัดกรองและล้างมือก่อนเข้าร่วมงาน
๒ มีทางเข้างานทางเดียวและเป็นจุดลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมงาน
๓. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานทุกท่านสวมหน้ากากตลอดเวลา
4. งดเว้นผู้ร่วมงานจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดง (พื้นที่ควบคุมสูงสุด)

มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย พิ จ ารณาแล้ ว อยู่ ใ นระดั บ เสี่ ย งปานกลาง
จึงมีมติเห็นชอบให้วัดวัดโบราณหลวง จัดงานสะเดาะเคราะห์สืบชะตา ในวันที่ 8 มกราคม ๒๕๖4 ๒๕ ธันวาคม
๒๕6๓ ณ วั ด โบราณหลวง หมู่ ที่ 1 ต าบลสารจิ ต ร อ าเภอศรี สั ช นาลั ย จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย โดยจะต้ อ งปฏิ บั ติ
ตามมาตรการที่นาเสนอต่อที่ประชุม และมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด
- งานทาบุญครบรอบ 100 วัน 1 งาน
เลขานุการ
- ประชาชนจากอาเภอสรีสัชนาลัย มีกาหนดการจัดงานทาบุ ญครบรอบ ๒๐๐ วัน ในวันที่ ๓๔ มกราคม ๒๕๖4 ณ บ้านเลขที่ ๔๖/๑ หมู่ที่ ๗ ตาบลสารจิตร อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจะมีการจัด
งานตามประเพณี และสถานที่จัดงานเป็นที่โล่งแจ้งบริเวณลานหน้าบ้าน ของข้าพเจ้า แขกผู้มาร่วมงานประมาณ
๔๕๐ คน ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
ทางเจ้าภาพได้มีมาตรการในการจัดงาน ดังนี้
๑. มีจุดคัดกรองและล้างมือก่อนเข้าร่วมงาน
๒. มีทางเข้างานทางเดียวและเป็นจุดลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมงาน
3. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานทุกท่านสวมหน้ากากตลอดเวลา
๔. จั ด โขนรั บ ประทานอาหารแยกให้ เ ป็ น สั ด ส่ ว นจากพื้ น ที่ ที่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงาน
เดินทางมา
๕. งดเว้นแขกผู้ร่วมงานจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดง
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยพิจารณาแล้วอยู่ในระดับเสี่ยงต่า จึงมีมติเห็นชอบให้
จัดงานทาบุ ญ ครบรอบ ๒๐๐ วัน ในวันที่ ๓-๔ มกราคม ๒๕๖4 ณ บ้านเลขที่ ๔๖/๑ หมู่ที่ ๗ ตาบลสารจิตร
อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่นาเสนอต่อที่ประชุม และมาตรการป้องกันโรค
โควิด-19 ที่ราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด
5.2.8 เปิดตลาดท่าน้ารับเสด็จ
เลขานุการ
- ตลาดท่าน้ารับเสด็จจะขอเปิดขายอาหาร ของที่ระลึก เป็นปกติ เพื่อรองรับ นักท่องเที่ยว
ภายในจั ง หวัด สุ โ ขทัย และพื้ น ที่ ใกล้ เ คี ยง ตลาดท่ าน้ ารั บ เสด็ จ ผู้ ร่ ว มงานประมาณ 300 – 500 คน มี ก าร
รับประทานอาหารภายในงาน ไม่มีการแสดงดนตรี ไม่มีการดื่มแอลกอฮอล์ และได้มีมาตรการจัดท าจุดคัดกรอง
นักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดต่อจัง หวัดสุโขทัย พิจารณาแล้วอยู่ในระดับเสี่ยงปานกลาง จึง มีมติ
เห็นชอบให้เปิดตลาดท่าน้ารับเสด็จ โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่นาเสนอต่อที่ประชุม และมาตรการป้องกัน
โรคโควิด-19 ที่ราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด

5.2.9 โครงการเพชรอินทนิลสุโขทัยวิทยาคม
เลขานุการ
- โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กาหนดจัดโครงการเพชรอินนิลสุโขทัยวิทยาคม เพื่อให้นักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งภาษาอังกฤษ เข้าร่วม

การสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งจะดาเนินการสอบ ในวันเสาร์ที่
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยมีจานวนผู้เข้าสอบแข่งขั้นทั้งหมด ๓๗๓ คน
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยพิจารณาแล้วอยู่ในระดับเสี่ยงต่า จึงมีมติเห็นชอบให้
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จัดโครงการเพชรอินนิลสุโขทัยวิทยาคม ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด
5.2.10 งานสมโภชและกิจกรรมบวงสรวงศาลหลักเมืองประจาปี 2563
เลขานุการ
- เทศบาลเมืองสวรรคโลก มี กาหนดการจัดงานสมโภชและกิจกรรมบวงสรวงศาลหลักเมือง
ประจ าปี ๒๕๖๓ ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๓๑ เดื อ น ธั น วาคม ๒๕๖3 เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๙.๓๙ น. ณ บริ เ วณ
ศาลหลักเมืองสวรรคโลก อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมงานจานวน ๕๐๐ คน โดยจะดาเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ดังนี้
๑. กาหนดจุดเข้าออกบริเวณงาน จานวน ๔ จุด
๒. จัดทาทะเบียนผู้ร่วมงาน ผ่านระบบเว็บไทยชนะ จานวน ๔ จุด
๓. ตรวจคัด กรอง ผู้ร่ ว มงานโดยวิธี ส วมหน้ า กากอนามั ย ตรวจวั ด อุณ หภู มิ
ติดสติกเกอร์ผ่าน การตรวจคัดกรอง และทาความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทุกราย จานวน ๔ จุด
๔. กาหนดจุดนางราห่างกัน ๑.๕ เมตร และใส่หน้ากากอนามัยขณะราทุกคน
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดต่อจัง หวัดสุโขทัย พิจารณาแล้วอยู่ในระดับเสี่ยงปานกลาง จึง มีมติ
เห็นชอบให้เทศบาลเมืองสวรรคโลก จัดงานสมโภชและกิจกรรมบวงสรวงศาลหลักเมือง ประจาปี ๒๕๖๓ ในวัน
พฤหัสบดี ที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖3 เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๙.๓๙ น. ณ บริเวณ ศาลหลักเมืองสวรรคโลก อาเภอ
สวรรคโลก จั งหวั ดสุโ ขทัย โดยจะต้องปฏิบัติ ตามมาตรการที่น าเสนอต่ อที่ประชุม และมาตรการป้ องกั นโรค
โควิด-19 ที่ราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด
5.2.11 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ขอหารือเรื่องการจัดงานวันครูจังหวัดสุโขทัย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด - คุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔
มี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานอนุกรรมการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๖๓ ได้กาหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ในหัวข้อแก่นสาระ (Theme)
งานวันครู คือ “พลังครูไทยวิถี ใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล ” เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมสามัคคี
ธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดี ระหว่างครู กับประชาชน เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทาคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และ
เป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลัง ได้ยึดถือปฏิบัติตาม โดยมอบหมายให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่งเป็ น
หน่วยจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ซึ่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้ประชุมหารือแนวทางการจัดงานวันครู
กับหน่วยงานทางการศึกษา ทุกสังกัด โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้
๑. การจัดงานวันครูฯ ส่วนของอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัย เป็นผู้ดาเนินการจัดงานวันครูฯ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษา
ที่ตั้งอยู่ภายในอาเภอเมืองสุโขทัย ดังนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑, สานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษาสุ โขทั ย เขต ๒, สานัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษามั ธยมศึ กษา เขต ๓๘, สานัก งาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน , สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
สุโขทัย, ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุโขทัย , วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย, สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย
๒. การจัดงานวันครูฯ ส่วนของ 8 อาเภอที่เหลือ ให้จัดแยกเป็นรายอาเภอตามที่หน่วย
จัดแต่ละ อาเภอเห็นสมควร
๓. สังกัด อาชีวศึกษาจัดรูปแบบภายในเฉพาะสถานศึกษาในสังกัดเท่านั้น
๔. สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดรูปแบบภายในเฉพาะสถานศึกษาใน
สังกัดเท่านั้น รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบด้วย
- พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ได้แก่ พิธีทาบุญตักบาตร , พิธีบาเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่
ครูผู้วายชนม์ , พิธีบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และพิธีคารวะครูอาวุโส
- กิจกรรมส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน
ได้แก่ การจัดนิทรรศการ นันทนาการ สันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
- กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงาม
ความดีหรือทา ประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้
ยึดถือปฏิบัติตาม ได้แก่ พิธีการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การจัดกิจกรรมวันครูฯ ในปี ๒๕6๔ คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานจากทุกหน่วยงานทางการ
ศึกษาใน จังหวัดสุโขทัย ณ สถานที่จัดงานวันครูทั้ง ๙ อาเภอ รวมทั้งสิ้นจานวน ๔,๕๐๐ คน
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขณะนี้ไ ด้มีการแพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัสในวงกว้างในหลายจังหวัดทุกภาค ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะเป็นหน่วยจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค จึงขอ
หารือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยพิจารณาแล้วอยู่ในระดับเสี่ยงสูง จึงมีมติเห็นชอบให้
การจัดงานวันครูจังหวัดสุโขทัยในส่วนของกิจกรรมในช่วงเช้าสามารถจัดได้ แต่กิจกรรมงานเลี้ยงในช่วงเย็นมีความ
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ควรงดหรือปรับกิจกรรมให้เหมาะสม และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคโควิด-19 ที่ราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด
5.2.12 สานักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย ขอดาเนินการสอบพนักงานราชการ
สานักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย
- สานั กงาน กศน.จั ง หวัด สุโขทัย จะดาเนินการรับสมัครบุค คลเพื่ อ
สรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล จานวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ 4 – 13
มกราคม 2564 จัดสอบวันที่ 23 มกราคม 2564 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 มกราคม 2564 ณ สานักงาน กศน.
สุโขทัย เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นที่ต่าง ๆ สานักงาน กศน.
จังหวัดสุโขทัย จึงขอหารือการดาเนินการสรรหาและสอบคัดเลือกพนักงานราชการ
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยพิจารณาแล้วอยู่ในระดับเสี่ยงต่า จึงมีมติเห็นชอบให้
สานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย จะดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบลระหว่างวันที่ 4 – 13 มกราคม 2564 ณ สานักงาน กศน. สุโขทัย โดยการรับสมัครให้มี

การกาหนดเวลาหลายช่วงเวลา เพื่อไม่ให้เกิดการรวมคนจานวนมาก จัดสถานที่สอบให้มีระยะห่างไม่เกิดความ
แออัด และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด
5.2.13 กิจกรรม เดินสามัคคี ทาความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุโขทัย
- สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย เป็นเจ้าภาพ
หลัก ในการจัดกิจกรรมเนื่ องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่ง ชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่ง จัดกิจกรรม
“เดิน สามั คคี ทาความดี เพื่ อชาติ ศาสน์ กษัต ริย์ ” ในส่ วนภู มิภาคกาหนดจั ดกิจ กรรมในระหว่ างวั นที่ ๔-๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความสามัคคีของประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า และร่วมกันทาความดี
ด้วยการทากิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน รวมทั้งเชิญ ชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนร่วม
กิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดดาเนินการโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน นั้น
เพื่อถือปฏิบัติตามข้อสั่งการและข้อเสนอแนะของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย และมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย และ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๖๓ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรม “เดินสามัคคี ทาความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม
๒๕๖๓ ออกไปก่อน หากมีการกาหนดวันที่แน่นอนจะดาเนินการแจ้งอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม
- รับทราบ
5.2.14 งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจาปี 2564
สานักงานจังหวัดสุโขทัย
- ด้วยจังหวัดสุโขทัยได้กาหนดให้มีการจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด
จังหวัดสุโขทัย เป็นประจาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสักการะองค์พระแม่ย่าซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวจังหวัด
สุโขทัย และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี ของดีชาวจังหวัดสุโขทัย การจั ด
นิทรรศการของส่วนราชการ การจาหน่ายสินค้าราคาถูก และเป็นการจัดงานเพื่ อให้ประชาชนได้พักผ่อน หย่อนใจ
อีกทั้งเป็นการหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศลต่างๆ ของจังหวัดสุโขทัย และเหล่า
กาชาดจังหวัดสุโขทัย และในปี ๒๕๖๔ จังหวัดสุโขทัยได้กาหนดให้มีการจัดงานสักการะพระแม่ย่า และงานกาชาด
จังหวัดสุโขทัย ประจาปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เนื่องจากการจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดในแต่ละปี มีประชาชนเข้ามาเที่ยวชม
งานเป็นจานวนมาก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กาลัง
ระบาดอยู่ในขณะนี้ จึงนาเรื่องการจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด จังหวัดสุโขทัย ประจาปี ๒๕๖๔ เพื่อให้
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยพิจารณาต่อไป
ประธาน
- งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจาปี 2564 จะดาเนินการจัด
ในช่ ว งเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ ให้พิ จ ารณาจากสถานการณ์ การระบาดของโรค หากสถานการณ์ ข ณะนั้ น เป็น ปกติ
ก็สามารถที่จะดาเนินการจัดได้ แต่หากยังคงมีการระบาดของโรคโควิด-19 ให้พิจารณาเลื่อนการจัดงานออกไปก่อน
มติที่ประชุม
- เห็นชอบตามที่ประธานเสนอ
วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ประธาน
- กาหนดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ อจัง หวัดสุโขทั ยครั้ง ต่อไปวัน ที่ 30 ธันวาคม
2563 เวลา 13.30 น. แต่หากสถานการณ์รุนแรงให้เลื่อนประชุมเป็นการเร่งด่วนได้
ที่ประชุม
ประธาน
เลขานุการ
ประธาน

- รับทราบ
- มาตรการหรือเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้น ควรจะจัดเป็นประกาศจังหวัด

- รับทราบ จะดาเนินการจัดทาประกาศจังหวัดต่อไป
- ด่าน 7 วันอันตราย ให้ดาเนินการในเรื่องของการตรวจคัดกรองโควิด-19 ร่วมด้วย
- มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 ท่าน กากับดูแลอาเภอที่ได้รับมอบหมายในเรื่อง
ของ 7 วันอันตราย และโรคโควิด-19
- เน้นย้าในเรื่องการแสกนไทยชนะ ให้พยายามปฏิบัติทุกครั้ง
ท้องถิ่นจังหวัด - ทางกรมการป้องครองส่วนท้องถิ่นได้มีข้อสั่ง การเพิ่มเติมในเรื่องตลาด ในพื้นที่ขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีมาตรการ ดังนี้
1. มีจุดคัดกรองอุณหภูมิผู้ค้า
2. มีการกาหนดทางเข้า-ออก
3. ผู้ซื้อ-ขายจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
4. มีจุดล้างมือด้วยสบู่
5. มีการจัดทาความสะอาด Big Cleaning day ในทุกสัปดาห์
6. ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บขยะ ให้มีการสวมใส่หน้ากากและถุงมือ
7. ตลาดที่ยังไม่ได้รับการอนุญาต เช่น ตลาดนัด ให้เร่งรัดมาขออนุญาต
- ตลาดคนเดินจะดาเนินการอย่างไร
เลขานุการ
- ให้ดาเนินการตามเกณฑ์การจัดกิจกรรมที่ต้องขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
สุโขทัย หากมีจ านวนคนเกิ นกว่ า 300 คน จะต้อ งท าเรื่ องขออนุญ าตมายัง คณะกรรมการโรคติ ดต่ อจัง หวั ด
พร้อมเสนอมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- ในส่วนของตลาดคนเดินของเทศบาลเมืองสุโขทัย ได้มีการแจ้งเข้ามาว่าของดการจัดในช่วงนี้
ไปก่อน

