
         
                                                                                                             

 
 

ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ในการบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 : แผนยุทธการ “รักษ์เมืองพิจิตร ร่วมกันพิชิต 
โควิด -19” จังหวัดพิจิตร 

1.หลักคดิในการทำงาน 
       เปิด แผนยุทธการ “รักษ์เมืองพิจิตร ร่วมกันพิชิต โควิค-19” ในการดำเนินมาตรการ การป้องกันยับยั้ง 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 
ดังนี้ ยุทธวิธี “ชำระล้าง” ยุทธวิธี “รณรงค์” และ ยุทธวิธี “ส่งเสริม ยับยั้ง” 

 
1.1 ยุทธวิธี “ชำระล้าง”  
       1. สั ่งการให้ทั ้ง 12 อำเภอ บูรณาการความร่วมมือ  
ทุกภาคส่วนในพื ้นที ่ทำความสะอาดฆ่าเช ื ้อโรคในพื ้นที่
ส่วนกลางของอำเภอ ได้แก่ สวนสาธารณะ วัด ตลาดสด และ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ อย่างสม่ำเสมอ 
       2. 936 หมู่บ้าน/ชุมชน ระดมทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเอง อย่างสม่ำเสมอ  
       3. ให้ทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน 
ชุมชม ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพุธ 
       4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร องค์กรพัฒนา
เอกชน มูลนิธิ อาสาสมัครกู้ภัย ร่วมกันทำความสะอาด ฉีดพ่น
สารฆ่าเชื ้อในบริเวณถนนสาธารณะในพื ้นที่จังหวัดพิจ ิตร 
อย่างสม่ำเสมอรวม 12 อำเภอ 
 
   

      1.2 ยุทธวิธี “รณรงค์” 
      1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานจังหวัด สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมู่บ้าน/ชุมชน สื่อออนไลน์ สถานีวิทยุกระจายเสียง ใช้ช่องทางการให้
ความรู ้ประชาชนในเรื ่องของวิธีการป้องกัน การปฏิบัติตัว และ
มาตรการของรัฐแก่ประชาชนทุกวัน ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย สถานี
วิทยุกระจายเสียง เว็บไซต์ หอกระจายข่าว และเสียงตามสาย 
     2. จังหวัดพิจิตรได้จัดทำเพลงรณรงค์ “เพลงพิจิตรต้องชนะ” แจ้งให้
ทุกภาคส่วน เปิดเพื่อรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นท่ี 
     3. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ประสานข้อมูลที่ถูกต้อง
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง หากเกิดกรณีข่าวปลอม หรือ Fake 
News จะดำเนินการแจ้งข่าวสารที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบ ภายใน 
3 - 24 ชั่วโมง 

/1.3 ยุทธวิธี... 
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1.3. ยุทธวิธี “ส่งเสริม ยับยั้ง” 
       1. จังหวัดพิจิตรสนับสนุนหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชนกลุ่มเสี่ยงใน 12 อำเภอ วันละ 7,000 ชิ้น 
        2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ผู้นำ
ท้องที่ ท้องถิ่น ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การล้างมือ 7 ขั้นตอน การสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) 
        3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่จัดทำหน้ากากอนามัย
ให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบของตนเอง เป้าหมาย 470,744 ชิ้น 
        4. เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน 
จำนวน 2,158 ชิ้น 
        5. มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และสาธารณสุข 
บูรณาการกำลังออกตรวจตรา รักษาความสงบเรียบร้อย และบังคับใช้
กฎหมายตามข้อกำหนด แห่งพระราชกำหนดการบร ิหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 
2. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 

2.1. การจัดเตรียมพื้นที ่รองรับการกักตัวของจังหวัดและท้องถิ่น 
(Local Quarantine) ในพื้นที่ 12 อำเภอ สามารถรองรับผู้ที่ต้องกักกันได้ 
246 คน 

2.2 จัดเตรียมพื้นที ่ของภาคเอกชนสำรอง กรณีพื ้นที ่แต่ละอำเภอ        
ไม่เพียงพอ จะดำเนินการใช้พื้นที่ “มอนเทอเรย์ พาร์ค รีสอร์ท” อำเภอ 
ทับคล้อ สามารถรองรับผู้ที่ต้องกักกันตัว จำนวน 300 คน 

2.3 จัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้ป่วย โรงพยาบาลสนาม กรณีมีผู้ป่วย
จำนวนมากเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล ได้แก่ อุทยานบัว รองรับ
ได้ 28 คน และหอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร รองรับได้ 50 คน 

2.4 วางมาตรการควบคุมการกักตุนสินค้า  
    - สำนักงานพานิชย์จังหวัด จัดเจ้าหน้าที ่ออกตรวจสอบ ติดตาม 

กำกับดูแลราคาสินค้าเป็นประจำทุกวัน 
    - สำรวจสต๊อกข้าวของโรงสี ผู้ค้าส่ง สหกรณ์ในจังหวัด เพ่ือประเมินสถานการณ์ข้าวของจังหวัด 
 

3. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 จังหวัดพิจิตร 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ประกาศและมีคำสั่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  
สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
1. ให้หน่วยงานราชการและประชาชนมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
2. ปิดสถานที่สำคัญท่ีสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค รวม 28 ประเภท 
3. งดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนเกินกว่า 20 คน (ยกเว้นงานศพ) 
4. ปิดหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง 
5. ตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรอง (ถาวร) ที่เป็นรอยต่อเขตจังหวัดข้างเคียง จำนวน 6 จุด 6 อำเภอ 

 

พิจิตรปลอดภัยสู้ภัยโควิด-19 
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แหล่งข้อมูล : ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
 

ฝ่ายบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่และนโยบายพิเศษ 
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ 
กองวิชาการและแผนงาน 

แผนที่จุดคัดกรอง COVID-19 จำนวน 6 จุด 6 อำเภอ 

สถานการณ์และความสำเร็จของจังหวัดพิจิตรในวันนี ้
เป็น 1 ใน 9 จังหวัด ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ 

 

 


