
         
                                                                                                             

 
 

ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ในการบรหิารจัดการในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 : การสำรวจและบันทึกข้อมูลในระบบ Thai QM 
ด้วยหลักการบริหาร PDCA กรณศีึกษา อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 

1. หลักการและเหตุผล  
  อำเภอเมืองอุดรธานี โดย นายดรณ์ สมิตะเกษตริน นายอำเภอเมืองอุดรธานี 
กำหนดแนวทางการสำรวจและบันทึกข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระบบฐานข้อมูล Thai Quarantine Monitor 
(Thai QM) โดยกำหนดให้ กำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน เป็นผู ้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ        
ทั้งการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลในระบบ และได้วิเคราะห์ SWOT การดำเนินการในพื้นที่ 
ดังนี้ 
 (S)  จุดแข็ง การเข้าถึงข้อมูลฯ ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  
 (W) จุดอ่อน ความสามารถทางด้านระบบสารสนเทศ ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 (O) โอกาส เป็นการพัฒนาศักยภาพของกำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน และทีมงาน      
   ในด้านระบบสารสนเทศ 
 (T) อุปสรรค ระบบการบันทึกข้อมูล มีการใช้พร้อมกันทั่วประเทศ ทำให้เข้าถึง
   ได้ยาก 
 อำเภอเมืองอุดรธานี จึงได้นำแนวทางการบริหารที ่มีประสิทธิภาพ PDCA :         
P (Plan) การวางแผน D (Do) การลงม ือปฏ ิบ ัต ิ  C (Check) การตรวจสอบ และ            
A (Action) ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขส่วนที ่มีปัญหา มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูล        
ในระบบ Thai QM  
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   Plan (P) : ขั้นตอนการวางแผนก่อนเริม่ปฏิบัติงานจริง  
 

 

 - นายอำเภอเมืองอุดรธานี ประชุมมอบนโยบายให้กับปลัดอำเภอ ทราบถึงความสำคัญ เป้าหมาย และ
หารือร่วมกัน เพ่ือกำหนดแนวทางปฏิบัติ  
 - จัดทำคู่มือการปฏิบัติที่มีความละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อให้กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้านสามารถนำไปสอนหรือแนะนำให้กับ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ เสมือนได้ผ่านการอบรม
ด้วยตนเอง 
 - จัดทำคลิปวีดีโอขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจถึงขั้นตอนการสำรวจและบันทึก
ข้อมูลในระบบ Thai QM อย่างชัดเจน และสามารถดูซ้ำได้ตลอดเวลา  
 - บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
 - เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 238 หมู่บ้าน สร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการสำรวจและบันทึก
ข้อมูล และเน้นย้ำให้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการ เชิญวิทยากรสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ และให้ผู้เข้ารับการอบรมดำเนินการตาม
ขั้นตอนที่กำหนด หากมีปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ ให้วิทยากรเป็นพี่เลี้ยง แนะนำขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่
ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย 

 
    Do (D) : การลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบและให้มีความต่อเนื่อง 
   เพ่ือผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 

 
 - มอบหมายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการสำรวจ และบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Thai QM หากมีปัญหาให้ 
ศีกษาจากคู่มือ คลิปวีดีโอในกลุ่มไลน์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และปรึกษาปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลได้โดยตรง 
 - หากพบปัญหาในการปฏิบัติ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือการบันทึก
ข้อมูลทำได้ยาก เนื่องจากมีผู้ใช้จำนวนมาก ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหา ให้รีบรายงานให้ปลัดอำเภอทราบโดยทันที 
 

 
   Check (C) : การตรวจสอบหลังจากดำเนินการ  
   เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคต์ามที่กำหนดไว้ 
 
 - ติดตามการดำเนินการ โดยการทดสอบ/ตรวจสอบสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ เช่น ติดตามการปิดปรับปรุง
ระบบของกรมการปกครอง การเปลี่ยน Server การบันทึกข้อมูล ฯลฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลได้
อย่างต่อเนื่อง 
 - มอบหมายปลัดอำเภอผู ้รับผิดชอบประจำตำบล ติดตามการดำเนินการรายตำบล และรับฟังปัญหา           
ให้คำปรึกษา พร้อมแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 - สรุปผลการบันทึกในระดับหมู่บ้าน/ตำบลทุกวัน มิใช่เป็นการแข่งขันหรือเร่งยอดการดำเนินงานระดับ
อำเภอ แต่เป็นการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของข้อมูล และการดำเนินการของหมู่บ้าน/ตำบล ว่าสามารถปฏิบัติการ
ได้หรือไม่  
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 - ให้ความรู้ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เช่น หมู่บ้านที่ดำเนินการ
บันทึกข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก ให้แนะนำวิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ ทั้งนีห้ากหมู่บ้านใด
ไม่มีการบันทึกข้อมูลจะมีการสอบถามไปยังหมู่บ้านนั้น ๆ เพื่อช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ 
 

 

   Action (A) : กระบวนการปรับปรุงแก้ไข นำผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์ 
 
 - ใช้ช่องทางการสื่อสาร ผ่านกลุ่มไลน์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มไลน์เครือข่ายตำบล ในการสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจ สถานการณ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ  
 - มอบหมายปลัดอำเภอผู ้รับผิดชอบประจำตำบล ติดตามการดำเนินการรายตำบล และรับฟังปัญหา        
ให้คำปรึกษา พร้อมแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 - กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้านในพ้ืนทีอ่ำเภอเมืองอุดรธานี สามารถบันทึกข้อมูลได้ครบทุกหมู่บ้าน  
 
 2. ผลสำเร็จประโยชน์ที่ได้รับ 
     2.๑ อำเภอเมืองอุดรธานี มีฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อใช้ในการบริหารความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในส่วนของอำเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ได้อย่างละเอียด ครบถ้วนตามความต้องการของราษฎรในพ้ืนที่ 
     2.๒ สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการของราษฎรในพ้ืนที่อำเภอเมืองอุดรธานี ที่แท้จริงทั้งในภาพรวม
ของอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และแสดงถึงความต้องการที่แท้จริง เพื่อเป็นข้อมูลให้ส่วนราชการและภาคส่วนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการ  
     2.๓ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น มีฐานข้อมูลในการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่
ตอบสนองให้ความช่วยเหลือราษฎรได้ตรงความต้องการ 
     2.๔ อำเภอเมืองอุดรธานี ได้พัฒนาศักยภาพของกำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน รวมถึงคณะกรรมการหมู่บ้าน        
ในความสามารถด้านการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ โดยไม่ต้องเสียงบประมาณใด ๆ และยังได้ข้อมูลเพ่ือปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แหล่งข้อมูล : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

ฝ่ายบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่และนโยบายพิเศษ 
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ 
กองวิชาการและแผนงาน 


