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ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ ในการบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 (Best Practice) : กรณีอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี
1. กระบวนการ 

 
การจัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกัน COVID – 19 ผ่านกลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นที่  

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  
บรูณาการการประสานการทำงานเชิงพื้นที่ แลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของ  

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่าน กลไกการทำงานเชิงพ้ืนที่ ดังนี้ 
- กลไกที่ 1 : ฝ่ายปกครอง โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  
- กลไกที่ 2 : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
- กลไกที ่3 : ภาคประชาสังคม กลุ่มเครือข่ายระดับหมู่บ้าน  
  

2. การบริหารจัดการ 
มาตรการตรวจสอบค้นหากลุ่มเสี่ยง (Screen & Scan) ตามพื้นที่ต่าง ๆ ในอำเภอบ้านแหลม ดังนี้ 
กลไกของฝ่ายปกครองในพื้นที่ โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบร่วมกับ อสม. และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในพื้นที่

อำเภอบ้านแหลม ทั้ง 10 ตำบล 73 หมู่บ้าน โดยผู้ใหญ่บ้านดำเนินการสำรวจ ติดตาม รับแจ้ง ตามแบบรายงาน
จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องรายงานแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ และให้ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงติดตั้ง 
“AOT Airport Application” เพ่ือใช้ในการติดตามตัวผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 

มาตรการสกัดกั้น โดยการตั้งจุดตรวจสำหรับคนเข้าออกพื้นที่ โดยบูรณาการร่วมกับทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายปกครอง 
ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข อปพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

มาตรการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด  อำเภอบ้านแหลมได้มีประกาศ เรื่อง เพิ่มมาตรการป้องกันและ
ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด และตลาดนัด  
ลงวันที ่ 30 มีนาคม 2563 ซึ ่งขอความร่วมมือให้ผู ้ประกอบการร้านสะดวกซื ้อ  ตลาดสด และตลาดนัด 
ดำเนินการดังนี้ 

1.ร้านสะดวกซ้ือทุกแห่ง จัดให้มีการคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าร้านและเจลล้างมือ ให้มีพนักงานคอยแนะนำให้
รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร หากเห็นว่าลูกค้าเข้าไปแล้วทำให้ระยะห่างน้อยกว่า 1 เมตร จะต้องยืนรอ
ด้านนอกด้วยระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตรเช่นกัน และต้องให้ทุกคนที่เข้ารา้นสะดวกซื้อต้องสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัย 



2. ตลาดสด ตลาดนัด ให้หน่วยงานเจ้าของตลาด หรือผู้จัดการตลาด จะต้องจัดให้มีการคัดกรองตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกาย บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ผู้ค้า และคนที่มาจับจ่ายที่ตลาดต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัย และเจ้าของตลาดหรือผู้จัดการตลาดจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ดูแลให้ทุกคนรักษาระยะห่าง 
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร และให้คำแนะนำต่าง ๆ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทั้งนี้ หากพบว่าร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด และตลาดนัดในพื้นที่ใด ไม่ดำเนินการตามมาตรการข้างต้น อำเภอ 
บ้านแหลมจะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี /คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี พิจารณาออกคำสั ่งปิด
กิจการชั่วคราวต่อไป 

 

3. วิธีการ : การจัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกัน COVID – 19 ผ่านกลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นที่  
อำเภอบ้านแหลม ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

3.1 การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง ระบบเผยแพร่ข้อมูลสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน โดยกำหนดให้กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์มาตรการจากรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ผ่านหอกระจายข่าว
หมู ่บ้าน ประกอบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เช่น Line Group Facebook   
เพื ่อเป็นช่องทางให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที ่ถูกต้อง และยับยั ้งการเผยแพร่ข่าวปลอม (Fake News) 
นอกจากนี ้ย ังมีพื ้นที ่ออนไลน์ผ่าน Facebook ที ่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม ให้ประชาชนรายงาน
สถานการณ์และแจ้งประเมินบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาในพ้ืนที่ เพ่ือให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการต่อไป 

3.2 กลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอ อสม. และ รพ.สต. 
โดยเจ้าหน้าที ่สาธารณสุขอำเภอและ รพ.สต. ดำเนินการสำรวจ ติดตาม รับแจ้ง ลงทะเบียนจัดส่งเอกสาร  
ที่เกี ่ยวข้องรายงานแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่  และติดตั้ง “AOT Airport Application” 
ในกลุ่มผู้เฝ้าระวัง  

3.3 มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในที ่ทำงานจัดระยะห่างผู ้ปฏิบัติงาน  
การให้บริการประชาชน ทั้งยังจัดพื้นที่บริการประชาชนให้มีระยะห่างที่ปลอดภัย ทั้งการจัดที่นั่งรอรับบริการ  
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ฯลฯ  

3.4 เครือข่ายภาคประชาชน เป็นการรวมตัวของกลุ ่มภาคประชาสังคมร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน 
ปฏิบัติการ “เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19” ในนาม “กลุ่มคนสร้างสุข” นัดหมายจัดทำแผนปฏิบัติการลงพ้ืนที่ใน
หมู ่บ้านเพื ่อคัดกรองกลุ ่มผู ้เสี ่ยงติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ ่มเด็กและผู ้ส ูงอายุ โดยทีมงานเครือข่าย 
กลุ่มคนสร้างสุขลงพ้ืนที่ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในพ้ืนที ่ 

มาตรการการลดความเสีย่ง ผ่านกลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 

ประกาศอำเภอบา้นแหลม เรื่อง เพิ่มมาตรการป้องกันฯ  
ในร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด และตลาดนัด  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. รูปแบบการทำงานการจัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกัน COVID – 19 ผ่านกลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นที่  
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 
 
 
 
 

 

 
แหล่งข้อมูล : *ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 
ฝ่ายบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่และนโยบายพิเศษ 

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ 
กองวิชาการและแผนงาน 

• บูรณาการการ
ท างานเชิงพื้นที่

ศูนย์บัญชาการป้องกัน 
COVID – 19อ าเภอบ้าน

แหลม

• เฝ้าระวัง ติดตาม 
ส ารวจและบันทึกข้อมูล

ฝ่ายปกครอง ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน

• ให้ค าแนะน า 
และติดตาม
กลุ่มเสี่ยง

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
และอสม.

• เคาะประตูบ้าน
ต้านโควิด 

• รายงาน
สถานการณ์

ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายหมู่บ้าน 

FACEBOOK ติดตามสถานการณ์ โควิด - 19 ในอำเภอบ้านแหลม 

 


