
         
                                                                                                             

 
 

ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ในการบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 : การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ   
จากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ในระดับอำเภอ                             
กรณศีึกษา อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
 

 

1.  การสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา  
 โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

            โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง มีผู้ได้รับ
ผลกระทบเป็นจำนวนมาก จากการสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ อาทิเช่น สถานบริการ โรงภาพยนตร์ 
ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น รวมถึงรายได้ท่ีลดลง การยุติการจ้างงาน 
การสั่งพักร้อนโดยงดจ่ายเงินเดือน ฯลฯ ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสังคม และ
ปัญหาเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
           จังหวัดสระบุรี จึงมอบหมายให้อำเภอสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการ
ป้องกันแก ้ไขป ัญหาโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางที่
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองกำหนด 
 
    2. การบริหารจัดการในระดับอำเภอ 
          อำเภอพระพุทธบาทจัดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ซักซ้อมแนวทางการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ดังนี้ 
          2.1 จัดตั้งศูนย์ลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบฯ ระดับตำบล    
ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะเปิดทำการให้ลงทะเบียนใน 
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ 
เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และศูนย์ลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบฯ 
ระดับหมู่บ้าน ณ ที่ทำการกำนัน และท่ีทำการผู้ใหญ่บ้าน 
          2.2 ให้กำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศเสียงตามสายและประชาสัมพันธ์ตาม
แหล่งชุมชนเพื่อให้ประชาชนทราบแนวทางการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับ
ผลกระทบฯ ให้ทั่วถึง 
          2.3 มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนเป็นผู ้สนับสนุน 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชน ในการรวบรวมและบันทึก
ข้อมูลลงในระบบ Thai QM   
          2.4 มอบหมายให้ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล 
และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล 
ผู้ได้รับผลกระทบฯ 
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    3. การบรูณาการความช่วยเหลือในระดับอำเภอ 

➢ การบรูณาความช่วยเหลือร่วมกับจังหวัด 
                     จังหวัดสระบุรีได้จัดตั้ง “โครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด-19” เพ่ือ
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชน โดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบข้าวสาร อาหารกล่อง 
หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แก่ประชาชนตำบลพุคำจาน จำนวน 900 ชุด ณ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่วันที่ 27 – 29 เมษายน 2563 
 
 
 
 
 
 

 
 

➢ การบรูณาความช่วยเหลือร่วมกับภาคเอกชน 
                     อำเภอพระพุทธบาท ได้บูรณาการร่วมกับบริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ โดยการมอบไข่ไก่จำนวน 147,000 ฟอง ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ตามรายชื่อในฐานข้อมูลระบบ 
Tha iQM รวมถึงผู้กักตัว ผู้ยากไร้ และครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียง 
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➢ การบรูณาการความช่วยเหลือกรณีมีผู้แสดงความประสงค์ช่วยเหลือ หรือบริจาค 

                     เมื่อมีผู้มาแสดงความประสงค์ช่วยเหลือ หรือผู้มีจิตศรัทธา ต้องการช่วยเหลือประชาชนโดยการแบ่งปัน
เครื่องอุปโภค – บริโภค อาทิเช่น ข้าวสาร ข้าวกล่อง อาหารแห้ง เจลล้างมือ ด้วยการแจกจ่าย นายอำเภอพระพุทธบาท
จะเชิญประชุมคณะทำงานผู้ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
                    1. ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง 
                    2. ปลัดอำเภอสำนักงานอำเภอ 
                    3. สาธารณสุขอำเภอ 
                    4. ตัวแทนสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท 
                    5. ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                    6. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เก่ียวข้อง 
                    7. ผู้ประสงค์ขอแจกจ่ายเครื่องอุปโภค – บริโภค 
 

          ผู้ประสงค์ขอแจกจ่ายเครื่องอุปโภค – บริโภค ต้องแจ้งว่าจะ
แจกสิ ่งใด จำนวนเท่าไร พร้อมทั ้งวาดแผนผังบร ิเวณที ่จะจ ัดกิจกรรม          
แจกเครื่องอุปโภค – บริโภค มาโดยสังเขป และให้คณะทำงานลงพื้นที่ไปดู
สถานที่จริงเพื่อหาข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิด พร้อมแนะนำให้     
ผู้ประสงค์ขอแจกจ่ายสิ่งของฯ จัดทำคูปองระบุวันเวลา สถานที่รับสิ่งของ     
โดยกำชับให้ผู ้ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือสวมหน้ากากอนามัย และมารับ
สิ่งของฯ ให้ตรงต่อเวลา เพื่อสร้างระเบียบและลดความแออัดของผู้มารอรับ
ความช่วยเหลือโดยให้แต่ละฝ่ายทำหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
                    1. ปลัดอำเภอ : กำกับดูแลกิจกรรมการแจกจ่ายเครื่องอุปโภค - บริโภค 
           2. สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอพระพุทธบาทท่ี 8 : จัดระเบียบการเว้นระยะห่าง  
               ทางสังคม 
                    3. สาธารณสุขอำเภอ : คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มารอรับสิ่งของฯ  
                    4. ตำรวจ : จัดระเบียบการจราจรและจัดระเบียบการจอดรถ 
                    5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ประชาสัมพันธ์การแจกจ่ายสิ่งของฯ /จัดสถานที่ 
           6. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน : ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กติกาในการรับสิ่งของฯ 
 

         กรณีเกิดปัญหา/อุปสรรค ประชาชนนำคูปองไปคัดลอกสำเนา ส่งผลให้ของอุปโภค – บริโภค ไม่เพียงพอ 
แนวทางแก้ไข ให้ผู้ประสงค์ขอแจกจ่ายเครื่องอุปโภค – บริโภค จัดทำคูปองแบบสีเข้ม พร้อมใช้ปากกาลงลายมือชื่อ
กำกับ เพ่ือป้องกันการปลอมแปลงคูปองฯ 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูล : ที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

 

ฝ่ายบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่และนโยบายพิเศษ 
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ 
กองวิชาการและแผนงาน 
 


