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ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ในการบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 : กรณีศึกษา อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 

 อำเภอดอนพ ุดอำนวยการการแจกจ ่ายข ้าวสารตามมาตรการป ้องก ันไวร ัสโคว ิด -19  
โดยใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ตามข้อกำชับของจังหวัดสระบุรี 

1. สภาพปัญหา 
  จากเหตุการณ์ที่มีประชาชนจำนวนมากออกมารอรับเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยไม่ได้มีการเว้นระยะห่าง
หร ือจ ัดระเบียบของผู ้มาร ับเคร ื ่องอุปโภค-บริโภค ซ ึ ่งการรวมตัวก ันจำนวนมาก อาจทำให้เกิด 
ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสระบุรี จึงมีข้อสั่งการ
กำชับให้อำเภอมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
อย่างเคร่งครัด 
2. การบริหารจัดการ   
 นายพุทธพงษ์  สุร ิยะสิงห์  นายอำเภอดอนพุด 
พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน
อำเภอดอนพุด ที่ 11 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ 
พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ตำรวจ สภ.ดอนพุด สาธารณสุข
อำเภอ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที ่ธารณสุข พัฒนากร 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และตัวแทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการกำกับดูแลการแจก
ข้าวสารให้แก่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านหนองมน 
ณ ที ่ทำการกลุ ่มออมทรัพย์ฯ ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด        
จ.สระบุรี จำนวน 300 คน ซึ่งทางกลุ่มจัดขึ้นตามโครงการมอบข้าวสารให้แก่ผู ้ได้รับผลกระทบจาก     
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและ    
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนถือปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทั้งนี้ อำเภอได้จัดให้มี
เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการจัดระเบียบให้เป็นไปตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด
สระบุรี ดังนี้ 
 2.1 ประชุมผู ้เกี ่ยวข้อง ได้แก่ นายอำเภอ 
ปล ัดอำเภอ เจ ้ าหน ้าท ี ่ สาธารณส ุข พ ัฒนากร 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประธานและตัวแทน
สมาชิกกล ุ ่มออมทรัพย ์เพ ื ่อการผลิตบ้านหนองมน 
ซ ักซ ้อมทำความเข ้าใจแนวทางการปฏ ิบ ัต ิ งาน        
ตามข้อสั่งการที่ให้เป็นไปตามหลักการในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการเว้น
ระยะห่างทางสังคม และมอบหมายภารกิจในการ
ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ 



 2.2 จัดระบบและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ในการรองรับประชาชนที่มารับบริจาคข้าวสาร    
โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 

• การจัดสถานที่ 
• ตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิ และอุปกรณ์ทำความสะอาดมือ      

(มีที ่กดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ สนับสนุนโดย 
อำเภอดอนพุด)  2 จุด คือบริเวณจุดพักคอย และบริเวณ
หน้าทางเข้า ในส่วนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสวมถุงมือและ
อุปกรณ์ป้องกัน   

• ตั้งจุดวางข้าวสาร และเมล็ดพันธุ์พืช ให้ประชาชนหยิบได้
ด้วยตนเอง 

• ทางเข้า – ออก คนละช่องทาง  มีป้ายแสดงช่องทางเข้า-ออก  
• จัดระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตร  โดย มีการมาร์ค

จุดระยะการยืนไว้ที่พ้ืน และลูกศรชี้ตามพ้ืนถนนทางเดิน 
• มีจุดพักคอย วางเก้าอ้ี เว้นระยะการนั่ง 1.5 เมตร 
• มีป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้ารับสิ่งของอย่างชัดเจน 
• ประกาศเสียงตามสายข้อปฏิบัติตนในการเข้ารับสิ่งของเป็นระยะทั้งในบริเวณจุดรับของ และ     

หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน 
 

• การรับข้าวสาร  
• ผู ้เข ้าร ับ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

ตลอดเวลา  
• เริ่มต้น ณ จุดพักคอย กดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบใช้

เท้าเหยียบ และเข้ารับการวัดอุณหภูมิจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข/อสม. 

• นั่งรอ ณ จุดพักคอย  ซึ่งวางเก้าอี้เว้นระยะห่างต่อตัวไว้ 
1.5 เมตร ระหว่างคอยไม่สนทนากัน 

• เดินตามช่องทางซึ่งกำหนดเป็นทางเข้า  
• ผู้รับข้าวสารหย่อนคูปองใส่กล่องที่เตรียมไว้  และหยิบ

ข้าวสารด้วยตนเอง 
• เดินออกตรงช่องทางออก 
• นำข้าวสารกลับไปที่บ้านทันที โดยไม่มีการรวมกลุ่มกัน 
• ในกรณีที่ถือข้าวสารไม่ไหว จะมีผู้ช่วยเหลือ 

  อำเภอดอนพุด มีแนวคิดว่าชาวดอนพุด     
จะรอดพ้นจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็ด้วยหลัก 3 ชอบ  
คือ  “รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อผู้อ่ืน 
ร ับผ ิดชอบต ่อส ั งคม”  เ ร ิ ่ มต ้นต ั ้ งแต่ การ 
“ร ับผิดชอบต่อตนเอง” คือ ทุกคน ทุกกลุ่ม       
ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ต้องรู ้จักหน้าที่ของ
ตนเองและรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที ่ที ่ได้รับ
มอบหมาย ด ั ง เช ่น อำเภอม ีหน ้าท ี ่ ในการ
อำนวยการ วางระบบในการดูแลความเรียบร้อย



ให้เป็นไปตามมาตรการ , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อสม. มีหน้าที่ในการดูแลด้านสุขอนามัย การตรวจคัดกรอง, 
ตำรวจมีหน้าที่ในการจัดการจราจรดูแลความสงบเรียบร้อย , พัฒนาชุมชนมีหน้าที่ในการช่วยเหลืออำนวย
ความสะดวกให้แก่กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต , ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้ารับ
ข้าวสารตามมาตรการให้ลูกบ้านได้รับรู้  , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ในการช่วยถือข้าวสารให้แก่ผู ้มารับ     
กรณีถือไม่ไหวหรือเป็นผู้ชรา, สมาชิก อส. มีหน้าที่ในการจัดระเบียบประชาชนที่เดินเข้า -ออก ในการรับ
ข้าวสาร, ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีหน้าที่ในการรับฟังแนวทางในการแจกข้าวสารให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่กำหนด , ประชาชน ผู้มารับข้าวสารมีหน้าที่ในการปฏิบัติตนตามมาตรการที่กำหนด 
 อำเภอได้ดำเนินการอำนวยการและ   
วางระบบให ้ เป ็นไปตามมาตรการป ้องกัน        
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ตามที ่กำหนด โดยดึงผ ู ้นำชุมชน     
ให้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั ้นตอนการสร้างการ
รับรู ้ การวางระบบ  ไปจนถึงการปฏิบัติ  ทั ้งนี้ 
เพื ่อให้ผ ู ้นำชุมชนได้ร ับทราบมาตรการและ
ว ิธ ีดำเน ินการให ้ เป ็นไปในทิศทางเด ียวกัน         
ซ ึ ่ ง ผ ู ้ น ำช ุ มชนจะสามารถนำ ไปบ อก ต่ อ 
ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนในพื้นที ่ และ
สามารถขยายผลสู่การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชนต่อไป  
เมื่อทุกคนรู้หน้าที่ของตนเอง มีความ “รับผิดชอบต่อตนเอง” ก็จะมีพลังในการที่จะเผื่อแผ่ไปถึงผู้อ่ืน สามารถ 
“รับผิดชอบต่อผู้อ่ืน” และนำไปสู่การ  “รับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งประโยชน์ที่จะได้ตามมา คือ สังคมที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 

 
แหล่งข้อมูล:  ที่ทำการปกครองอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 
 
 
 

ฝ่ายบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่และนโยบายพเิศษ 
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร ์
กองวิชาการและแผนงาน 


