
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่13 / 2563 

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน  พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.  
ณ  ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้้า เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 

๑. นายทรงชัย         วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี  
  2. นายวัชระ           วสุนธราภวิัฒก์ รองนายกเทศมนตรี  
  3. นางเตือนจิต           จงคง รองปลัดเทศบาล   
  4. นางขนิษฐา          รังบสิมันตุชาติ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
  5. นายอนุชา            ธนาวุฒิ ผู้อ านวยการกองช่าง  
  6. นางอารีย์              เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง  
  7. นางสาวนาถยา       ชัยกิจ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผน  

  8. นางจตุพร             แก้วเนิน รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา  

  9. นางอารีย์              รักษ์ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  

 10. นางทิพวัลย์           รัตนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม  

 11. นางฐาปนี             จ านงลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

 12. นางสาวอรภชา       อนุสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

 13. นายประภาส        เฉลิมชัยววิัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

 14. นางอารีย์            สุวรรณา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

 15. นางสาวศศิธร       หนูดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

 16. นายจิตติโชค        ป่ากว้าง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

 17. นางศิวลี           วงศ์แก้ว นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  
 18. นางศิริวรรณ       ขวัญใจ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
19. นางสาวสุนีย์       ประดู่ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
20. นายสมเจตน์       เทพคง นายช่างเครื่องกลอาวุโส  

 21. นางสาวอนุสรา    ข าจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 

 

 

 



เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.         

นายทรงชัย วงษ์วัชรด้ารง 

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

          วันนี้ได้รับโทรศัพท์จากผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งสง แจ้งผลการตรวจโควิด-19  
เวลา 09.00 น. ปัจจุบันในพ้ืนที่อ าเภอทุ่งสง พบผู้ที่เข้าข่ายเฝ้าระวังจ านวน 6 ราย โดย 5 
รายแรก เป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอีก 1 รายเป็นเจ้าหน้าที่จาก
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งผู้ที่เฝ้าระวังจ านวนดังกล่าว ผลการตรวจจากโรงพยาบาลทุ่งสง ไม่พบ
เฃื้อโควิด-19  

           เทศบาลเมืองทุ่งสง โดย งานประฃาสัมพพันธ์ รายงานได้ตลอดทั้งวัด เรื่องนี้เป็น
ความโชคดีของอ าเภอทุ่งสง ความตื่นตระหนกลดลง ถ้าทุกคนร่วมมือหากไม่มีเท่ากับเราชนะ
หากประมาทจะเป็นอันตราย การกระตุ้นทุกระยะ ทุกช่องทาง ท าให้การท างานกับทุกฝ่าย
ง่ายขึ้น แจ้งให้ทราบความก้าวหน้าในแต่ละวัน 

           การตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้ท าประกาศ
ย้อนกลับไปเพ่ือรายงานจังหวัด เป็นทางการตั้งแต่วันนั้น ก่อนเตรียมการท าอะไรบ้าง สรุป
รายงานให้นายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด ส าเนาให้รองผู้ว่าฯ ท้องถิ่นจังหวัด ถึง
ความก้าวหน้า รายละอียดต้องรายงานเรื่องการแจกแมส การเตรียมการ จัดการ ลงพ้ืนที่ 
ส ารวจที่มาจากต่างประเทศในจังหวัดกลุ่มเสี่ยง สอดคล้องกับสาธารณสุขน รวมถึงเรื่องภัย
แล้ง รายงานควบคู่กันไป         

นางเตือนจิต  จงคง 
รองปลัดเทศบาล 

         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองทุ่งสงท าประกาศจัดตั้งศูนย์อ านวยการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด -19) ตามหนังสือสั่ง
การณ์จากกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเมื่อวันที่ 
30 มกราคม 2563 ว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)   
ซึ่งป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่และระบาดอยู่ในหลายประเทศ  เทศบาลเมืองทุ่งสงได้จัดตั้ง ศูนย์
อ้านวยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ขึ้น 
โดยใช้ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ า เทศบาลทุ่งสงเป็นศูนย์อ านวยการฯ 

       ประกอบด้วย คณะกรรมการอ้านวยการ  

1. นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง           นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง     ประธาน 

รองนายก 3 ท่าน เป็นรองประธาน    ผู้อ านวยการกองทุกกอง เป็นกรรมการ นางเตือนจิต  
จงคง รองปลัดเทศบาล รก. ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการ และผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  มีหน้าที ่ 

        -อ านวยการวางแผนมาตรากรกลวิธีในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคที่เฝ้าระวัง
ในพ้ืนที่ 



       - สนับสนุนแผน กิจกรรมโครงการต่างๆ พร้อมประชาสัมพันธ์  

       - เน้นการป้องกันควบคุมโรคมิให้แพร่ระบาดกระจายในวงกว้าง  

        - ติดตาม ก ากับและประเมินผลการควบคุมป้องกันโรคในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

2. คณะกรรมการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  
-นางเตือนจิต จงคง      รองปลัดเทศบาล  รก. ปลัดเทศบาล       ประธาน 

ผู้อ านวยการกองสาธาณสุขฯ  รองประธาน / ครูอนามัยโรงเรียน ประธานชุมชนทุกชุมชน/
อาสาสมัครสาธารณสุขทุกชุมชน พนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง /เจ้าหน้าที่ /ลูกจ้าง พยาบาล
วิชาชีพช านาญการ/ เภสัชกรปฏิบัติการ/ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน/ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นกรรมการ /นางสาวศศิธร หนูดี พยาบาล
วิชาชีพช านาญการ เป็นเลขานุการ /และนางอารีย์ สุวรรณา พยาบาลวิชาชีพช านาญการเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที ่ 

     -รายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบในเวลาที่
ก าหนด  

     -สรุปวิเคราะห์สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในพ้ืนที่ทุกสิ้นเดือน 

     -สรุปสถานการณ์โรคเสนอผู้เกี่ยวข้อง ทุกเดือน หรือ ตามสถานการณ์การเกิดโรค 

       3.  คณะกรรมการสอบสวนโรค 

            -นางอารีย์   สุวรรณา       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ            ประธาน 
นางสาวศศิธร หนูดี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รองประธาน /ประธานชุมชนทุกชมชน/
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านทุกชุมชน/ พยาบลาวิชาชีพช านาญการ/ เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุขช านาญงาน / เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง/พนักงานจ้าง  
เป็นกรรมการ  เภสัชกรปฏิบัติการ  เป็นเลขานุการ นางสาวจิราภณ์ ช านาญกิจ พนักงานจ้าง
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  มีหน้าที ่

        -เมื่อได้รับรายงานการเกิดโรค และต้องสอบสวนโรคตามเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังให้
ด าเนินการออกสอบสวนโรค อย่างช้าไม่เกิน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับรายงาน 

        -รายงานการสอบสวนโรคให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับทราบ 

        4. คณะกรรมการจุดคัดกรอง 

          - นางเตือนจิต      จงคง      รองปลัดเทศบาล  รก.ปลัดเทศบาล            ประธาน  
นางขนิษฐา รังสิมันตุชาติ  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   รองประธาน / พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป และลูกจ้างโครงการที่ได้รับมอบหมาย วันละ 4 คน 2 เวลา 
เจ้าหน้าที่เทศกิจ กรรมการ / นางสาวสายจ  บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายปกครอง   เลขานุการฯ
มีหน้าที่ 



      -ตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่งุสงและ
ประฃาชนที่มารับบริการต่างๆของเทศบาลเมืองทุ่งสง ณ บริเวณประตูทางเข้า -ออก หน้า
ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 

      -รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

       5. คณะกรรมการควบคุมโรค 

            -นางนงนภัส   น าผล        ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ            ประธาน 
เจ้าหน้าที่/พนักงานกองสาธารณสุขฯ รองประธาน /อาสาสมัครสาธารณสุขฯประจ าหมู่บ้าน
ทุกชุมชน /พยาบาลวิชาชีพช านาญการ /เภสัชกรปฏิบัติการ / เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชน 
พนักงานจ้าง เป็นกรรมการ /นางอารีย์  สุวรรณา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เป็น
เลขานุการ/ นางสาวศศิธร  หนูดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที ่

          -รายงานการเกิดโรคให้ผู้น าชุมชนพ้ืนที่ที่เกิดโรคทราบ 

          -ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมป้องกันโรค 

          -รายงานการควบคุมโรคให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับทราบ 

        6. คณะท้างานสนับสนุนวิชาการและประชาสัมพันธ์ 

         -นางสาวนาตยา  ชัยกิจ    ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน        ประธาน 
นางอารีย์  รักษ์ศรีทอง  หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ รองประธาน / ประธานชุมชน
ทุกชุมชน /ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกแห่ง /ครูอนามัยโรงเรียนทุกแห่ง /เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองทุ่งสง กรรมการ /นางศิวลี   วงศ์แก้ว นักวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ช านาญการ เลขานุการ/ นางสาวจิราภรณ์ ช านาญกิจ พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที ่

           -สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ/ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 

           -พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ  

           -จัดท ารายงานทางวิชาการ/ข้อมูลสถิติ 

           -สรุปประเมินผลงานด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือป้องกันโรคติดต่อ 

        7. คณะท้างานทีมพ่นสารเคมีควบคุมโรค 

        -นายวิเชียร      ชัยเรือง              พนักงานจ้าง                              ประธาน
นายธวัชชัย แซ่เตียว  พนักงานจ้าง  รองประธาน /  นายวิจิต   รอดแก้ว  /นายเชวงศักดิ์  
สุขมณี /นายสุวิทย์  สาริพันธ์ กรรมการ / นายณัฐวุฒิ  เมืองไทย  เลขานุการฯ /นายสมพงศ์ 
ค าแหง ผู้ช่วยเลขานุการ  มีหน้าที ่



       -จัดท าแผน / ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องพ่นสารเคมี  

       -ผสมสารเคมีตามสูตรที่ก าหนดและถูกต้องเหมาะสม /ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 

       -รายงานผลการปฏิบัติงาน 

       8. คณะท้างานรวบรวม บรรจุและจัดส่งหน้ากากอนามัย ชนิดผ้าให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ 

       -นางเตือนจิต     จงคง       รองปลัดเทศบาล   รก.ปลัดเทศบาล           ประธาน 
นางขนิษฐา  รังสิมันตุชาติ  หัวหน้าส านักปลัดฯ  รองประธาน/ ผู้อ านวยการโรงเรียนทุก
โรงเรียน กรรมการ /นางจตุพร  แก้วเนิน รก.ผอ.กองการศึกษา  เลขานุการ / นางสาวสาย
ใจบุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยเลขานุการ /นางสาวจิราภรณ์ อโนทัย นักจัดการ
งานทะเบียนและบัตรช านาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการ  มีหน้าที ่

      -จัดเตรียมข้อมูลตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

       -จัดเตรียมซองและหน้ากากอนามัย ชนิดผ้า ส าหรับบรรจุ 

       -ท าการบรรจุและจัดส่งให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงตามทะเบียนราษฎร
ทุกครัวเรือน 

      9. คณะท้างานทีมอาสา COVID – 19 

       -ประธานชุมชนในขตเทศบาลทั้ง    20  ชุมชน                                   ประธาน
เจ้าอาวาสวัด/หัวหน้าส านักสงฆ์ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง /ผู้อ านวยการโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ปรึกษา / คณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน /อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน กรรมการ /  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   เลขานุการ 
นางทิพวัลย์ รัตนพันธุ์  หน.ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ผู้ช่วยเลขานุการ /พนักงาน กอง
สวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองทุ่งสงทุกคน และเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง ผู้ช่วยเลขานุการ  มีหน้าที ่

       -ให้ด าเนินการเคาะประตูบ้านทุกครัวเรือน  ในชุมชนของตนเพ่ือค้นหา (X-ray) ผู้
เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือจังหวัดอ่ืนถึงภูมิล าเนา ตั้งแต่วันที่ 
22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป แล้วจัดท าเป็นฐานข้อมูลเพื่อรายงานอ าเภอ 

       -ให้แนะน าผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือจังหวัดอ่ืนถึง
ภูมิล าเนาปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด 

    * แยกตัวเพ่ือสังเกตุอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิด
กับผู้อ่ืนในที่พ านักหรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับถึงหมู่บ้านหรือ
ภูมิล าเนา 

    * ไม่รับประทานอาหารหรือใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น 

    * ให้งดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือลดการติดเชื้อผ่านการสัมผัส เช่น ผ้าเช็ดตัว 



หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ า ข้อนส้อม จานชาม ขันน้ า โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

    * หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับผู้อ่ืน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง 

    * หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้ง
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโดย
ทันที   

     ให้เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการแต่งตั้งตามประกาศนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและชุมชน     หากมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามระดับชั้นโดยเร็ว เพ่ือที่จะได้ด าเนินการแก้ไขต่อไป  

ประธานฯ       ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-
19) ทุกวัน เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ า ประชุมผู้อ านวยการกอง
ทุกกอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกองสาธารณสุขฯ หัวหน้างานทั้ง 4 ของกองสาธารณสุขฯ เพ่ือ
รายงานอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และส าเนาแจ้งรองผู้ว่า ท้องถิ่นจังหวัด 

นางนงนภัส  น้าผล 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

      ได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ท าความสะอาดล้างตลาดสด ถนนสายต่างๆ เป็น
ประจ าทุกวัน จัดตั้งอ่างล้างมือ ตลาดสด 5 จุด สถานีขนส่งย่อย 2 จุด จัดซื้อถังขยะเพ่ือวาง
ไว้ 30 จุด ไว้ในห้องน้ าใส่ถุงสีแดง และท าการเก็บขยะติดเชื้อทุกวัน มอบ ผ้าปิดจมูก ถุงมือ
รองเท้า ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องน้ าห้องส้วม เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ ณ เวลานี้ต้องการ
แว่นตาสีขาวเพ่ือให้กับเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ 

นางอารีย์  สุวรรณา 
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 

      จ านวนยอดสะสมท่ีมาจาก กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ตรัง ภูเก็ต กระบี่
และ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เมื่อวาน 118 คน ก่อนหน้านี้ 94 คน เพ่ิมมา 24 คน วันนี้คงไม่
ต่ ากว่า 30 คน ในจ านวน 118 คนได้มีการติดตามพูดคุยทางโทรศัพท์  ที่สงสัยมีไข้ เจ็บคอ 
(ที่บ้าน) กรณีคนเฝ้าติดตามที่ก้าวร้าว ไม่ให้ความร่วมือ หลังจากวันนี้ดีขึ้นไซด์งานให้หยุด
ท างาน 14 วัน ซึ่งจะครบวันที่ 8 เมษายน  แนวทางช่วยเหลือคนที่กักตัวไม่ได้ท างานไม่มี
รายได้ หาแนวทางช่วยเหลือดูในระเบียบได้หรือไม่ เฉพาะคนที่มีปัญหา ไม่ใช่ 118 คน
ทั้งหมด ผู้กักตัวยากไร้ไม่ได้ท างาน 

  ประธานฯ      ค่าใชจ่ายในการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้กูกกักตัวไม่ได้ท างาน ดูทุกระเบียบ ปรึกษา
จังหวัด เป็นกรณีพิเศษได้หรือไม่ หรือให้เบิกจาก อบจ. ปรึกษาท้องถิ่น 

นางอารีย์   สุวรรณา 
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 

     ได้เฝ้าระวังควบคู่กับอาการเป็นไข้หวัด การลงเยี่ยมคาดว่าจะเพ่ิมเรื่อยๆ สูงขึ้นทุกวัน 
และครบการกักตัว 14 วัน ในวันที่ 6 เมษายน 2563  หลายคน เมื่อวานวันที่ 2 เมษายน 
2563  ณ จุดคัดกรองที่ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 602 คน  มีค าสั่งจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดย นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศ ณ 
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563 

                              



 

                            ค้าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช  

                                   ที่ 1049/2563   

     เรื่อง มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-
19) 

                      จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับท่ี 4/2563)   

             โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 
ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุข
ได้ออกประการศกระทรางสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย 
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ก าหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
หรือ โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายมากตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุก
เขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับโรคดังกล่าวและยังมี
จ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้น อีกทั้งเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จึงออกค าสั่งดังต่อไปนี้ 

   ข้อ 1.ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 
19 

- ร้านคาราโอเกะ ร้านเกมส์และร้านอินเตอร์เน็ต 
- สระว่ายน้ าหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
- ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา 
- สนามเด็กเล่น 
- ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ 
- สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง ฯลฯ 
- โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด 
- สถานที่รับเลี้ยงเด็ก ยกเว้นสถานรับเลี้ยงเด็กในสถานพยาบาล 
- สนามโคชน สนามกัดปลา 
- สถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ 

       ข้อ 2. ให้เปิดให้บริการบางส่วนในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 หรือโรคโควิด 19 

- ส านักงานขนส่ งจั งหวัดนครศรีธรรมราชและส านักงานขนส่งจั งหวัด
นครศรีธรรมราชทุกสาขา 



    -งดการด าเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประจ ารถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ณ ที่ท าการ
ส านักงานขนส่งทุกแห่งเพื่อขอด าเนินการในเรื่องที่ไม่จ าเป็นต้องพิสูจน์ยืนยันตัว
บุคคล เช่น การแจ้งตายกรณีตายในบ้านหรือตายในสถานพยาบาล การขอ
ก าหนดเลขประจ าตัวบ้าน การจดทะบียนบันทึกฐานะครอบครัว เป็นต้น   

      ข้อ 3. ก้าหนดมาตรการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 
19 ท่าเทียบเรืออ้าเภอขนอม อ้าเภอสิชล อ้าเภอท่าศาลา อ้าเภอปากพนัง และอ้าเภอหัว
ไทร 

- ก าหนดให้เรือประมงทุกประเภทเข้า-ออกตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 20.00 น. 
- ให้เรือทุกล าที่เข้าเทียบท่าเรือ แจ้งศูนย์ควบคุมการเข้าออกเรือประมงทุก

ประเภทล่วงหน้า 5 ชั่วโมง เพ่ือประสานเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
- ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือคัดกรองบุคคล

ตามแนวทางการปฏิบัติของกรมควบคุมโรคโดยเคร่งครัด 

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563  จนถึงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2563 

นางทิพวัลย์ รัตนพันธุ์ 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัดิการ

ฯ 

        สรุปยอดผู้รายงานตัวที่ เดินทางกลับจาพ้ืนที่ เสี่ยง จาก กทม. และปริมณฑล 
ต่างจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ต่างประเทศ 118 ราย วันนี้ 28 ราย กลุ่มจังหวัดเสี่ยง รวมยอดสะสม
วันที่ 3 เมษายน 2563 146 ข้อมูล ณ เวลา 15.00 น. รวบรวมส่งอ าแภอ ซึ่งทั้งหมดได้
ด าเนินการกักตัว  14  วัน และติดตามเยี่ยมเฝ้าระวังโดย คณะกรรมการชุมชน / อสม.
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ 

ประธาน ฯ          คนที่มาจากต่างจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ต่างประเทศ กักตัว 14 วันตามระเบียบตามค าสั่ง 
แต่คนที่หาเช้ากินค่ าไม่มีรายได้อยู่ล าบาก ถ้าไม่ท างานก็ไม่มีกิน ในกรณีอย่างนี้จะช่วยเหลือ
อย่างไร  ใครมีข้อเสนอแนะหรือเสริมในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง 

         ค าสั่งมาตรการเคอร์ฟิวในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -
2019 (โควิด-19) และมีการประกาศข้อก าหนดห้ามบุคคลออกนอกเขตเคหะสถาน หรือ 
เคอร์ฟิว ตั้งแต่เวลา 22.00 น.- 04.00 น.  ทั่วราชอาณาจักร ยกเว้นผู้ที่มีเหตุจ าเป็น หรือ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ รวมถึงการเดินทางของประชาชนเพ่ือเข้า หรือ ออกเวรท างาน    
( ยาม) มอบ ส านักปลัด ท าหนังสือแสดงตน หนังสือรับรองจากหน่วยงาน 

นางสาวศศิธร  หนูดี 
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 

      วันนี้น ากลุ่มผู้สูงอายุลงพ้ืนที่ 64 หลังคาเรือน คัดกรองผู้สูงอายุติดเตียงช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ ตรวจวัดอุณหภูมิ วัดความดัน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 

ปิดประชุม  15.30 น. 

                                                                         



                                                                           

       
 

                                                                                             นางชมพูนุท  รัตนสุภา 
                ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

 

                                                                                                             นางสาวอนุสรา  ข าจิตต์) 
                                                                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 


