
         
                                                                                                             

 
 

ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ในการบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 : การบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาครัฐ
กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี 
 

1. การบูรณาการของหน่วยงานในจังหวัด และช่วยกันทำตามหน้าที่ และมีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
     จังหวัดลพบุรี มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของ    
โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดลพบุรี หรือเรียกโดยย่อว่า        
“ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลพบุรี” 
       เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการการแก้ไขสถานการณโ์ดยการบูรณาการหน่วยงานในพ้ืนที่
ทุกฝ่ายร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการอำนวยการฯ         
(2) คณะติดตามและแนะนำการ
ดำเนินการฯ และหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนด และประกาศ

ปิดสถานที่ต่าง ๆ เป็นคณะกรรมการ และม ี(3) คณะอนุกรรมการ
ประสานข้อมูลเพื ่อการบริหารจัดการฯ เพื ่อทำการรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในจังหวัด
ได้รับทราบ 

     ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดลพบุรี มีอำนาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1. ปฏิบ ัติหน ้าที ่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการ        
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558  
2. จัดโครงสร้างให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ และจัดตั้ง
หน่วยงานหรือศูนย์ปฏิบัติการ  เพื่อเป็นองค์กรปฏิบัติการตามที่
เห็นสมควร 

3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อทุกภาคสว่น 
รวมทั้งประชาชนในพื้นท่ี 
4. จัดให้มีกำลังข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร และข้าราชการพลเรือน เพื่อดำเนินการตามแผนรักษาความ
ปลอดภัยและสถานที่สำคัญต่าง ๆ 
5. มอบหมายส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องให้การสนับสนุนทั้งกำลังพล งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
6. ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2. กระบวนการและการบริหารสถานการณ์ฯ  
    อาศัยกลไกการทำงานของคณะติดตามและแนะนำการดำเนินการ
ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันฯ (โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธาน และผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงาน
จงัหวัดลพบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ)     
    แบ่งออกเป็น 7 คณะ โดยยึดตามข้อกำหนด และประกาศของจังหวัด
ในการปิดสถานที่ต ่าง ๆ โดยทั ้ง 7 คณะ ที ่เก ี ่ยวข้องสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 คณะทำงานคณะที่ 1 เจ้าภาพหลัก : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด หน่วยงานสนับสนุน 8 หน่วยงาน 
สถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค : สนามมวย สนามกีฬา สนามแข่งขัน สนามเด็กเล่น สนามม้า 

 คณะทำงานคณะที ่  2 เจ ้าภาพหลัก : ที ่ทำการปกครองจังหวัด 
หน่วยงานสนับสนุน 8 หน่วยงาน  
สถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค : ผับ สถานที่ (มุ่งการขาย จำหน่าย แจก แลกเปลี่ยน 
สุรา  และเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์) สถานที ่แสดงมหรสพ สถานที ่การแสดง หรือ
การละเล่นสาธารณะ  
 คณะทำงานคณะที ่ 3 เจ้าภาพหลัก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
หน่วยงานสนับสนุน 4 หน่วยงาน  
สถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค : สถานประกอบการอาบ อบ นวด นวดแผนโบราณ สปา 
 คณะทำงานคณะที่ 4 เจ้าภาพหลัก : สำนักงานขนส่งจังหวัด หน่วยงาน
สนับสนุน 4 หน่วยงาน 
สถานท่ีเสี่ยงต่อการติดต่อโรค : สถานีขนส่งหรือโดยสาร 

 คณะทำงานคณะที ่ 5 เจ้าภาพหลัก : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
หน่วยงานสนับสนุน 11 หน่วยงาน 
สถานที่เสี ่ยงต่อการติดต่อโรค : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์สถาน หรือ
โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ ศาสนาสถาน การจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคม
ตามประเพณีนิยม เช่น พิธีมงคลสมรส พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีศพ 
พิธีสงกรานต์ ฯลฯ  
 คณะทำงานคณะที ่ 6 เจ้าภาพหลัก : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 
หน่วยงานสนับสนุน 5 หน่วยงาน 
สถานท่ีเสี่ยงต่อการติดต่อโรค : ห้างสรรพสินค้า ตลาด 
 คณะทำงานคณะที่ 7 เจ้าภาพหลัก : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
หน่วยงานสนับสนุน 6 หน่วยงาน 
สถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค: โรงเรียน สถาบันกวดวิชา สถานรับเลี้ยงเด็กและศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

  
คณะติดตามและแนะนำการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ให้คณะกรรมการเป็นหัวหน้าชุดออกตรวจติดตามและแนะนำการดำเนินการตาม 
    มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันฯ 
2. วางแผนลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการ 
     เฝ้าระวังและป้องกันฯ 
3. แต่งตั้งคณะทำงาน/ชุดปฏิบัติการ เพื่อดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
4. รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำ ต่อคณะกรรมการโรคติดตอ่ 
    จังหวัดลพบุรี เป็นประจำทุกสัปดาห์  
5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี หรือ  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีมอบหมาย  
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3. วิธีการและข้ันตอนการตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันฯ 
    ขั้นตอนที่ 1 การรับเรื ่อง/ข้อสั ่งการ ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร COVID-19 (โทรศัพท์ 036-770-001) ,      
ผ่านศูนย์ดำรงธรรม สายด่วน 1567 , ผ่านข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด 
    ขั้นตอนที่ 2 ส่งเรื ่องต่อไปยังคณะติดตามและแนะนำการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันฯ         
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น (7 คณะทำงาน) ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในกรณีเกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถ
จัดการได้ ให้ประสานส่งเรื ่องต่อให้ “ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วของจังหวัด/อำเภอ (กลุ่มงานความมั่นคง)” 
ดำเนินการลงพื้นทีต่รวจสอบอย่างเร็วที่สุด 
    ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผ่านสื่อออนไลน์ Application Line (Line ID : COVID-19 
Lopburi) และรายงานผลต่อประธานกรรมการติดตามและแนะนำการดำเนินการฯ (รองผู ้ว ่าราชการจังหวัด)        
โดยจะมีการรายงานต่อผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จังหวัดลพบุรี (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ต่อไป 

 

 
 

 
แหล่งข้อมูล : ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 

 
ฝ่ายบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่และนโยบายพิเศษ 

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ 
กองวิชาการและแผนงาน 

 
 

 
 
 

 


