
         
                                                                                                             

 
 

ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ในการบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 : กรณีอำเภอศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 
1. หลักการดำเนินงาน 

1.1 นายอำเภอต้องเป็นผู้นำทีม รับผิดชอบพื้นที่อำเภอ ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำทีมในระดับหมู่บ้าน 
1.2 จุดแตกหักอยู่ท่ีหมู่บ้าน ทีมหมู่บา้นป้องกันการแพร่ระบาดได้ ในระดับตำบลและอำเภอก็จะไม่ระบาด 
1.3 คู่หูการทำงาน 4 ทหารเสือ คือ (1) ปลัดอาวุโส (2) ผู้กำกับการสถานีตำรวจ (3) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

และ (4) สาธารณสุขอำเภอ  
1.4 ให้ความสำคัญกับ ด่านหน้าทุ่มเททรัพยากรเต็มที่ 80% คือ การป้องกันระบาดในหมู่บ้าน/ชุมชน         

ด่านกลาง คือ การบริหารจัดการพ้ืนที่/สนับสนุนงาน ด่านหลัง คือ ระบบสาธารณสุข/รักษาโรค 
1.5 คนทำงานทุกคนต้องปลอดภัย 100% เครื่องมือพร้อม วิธีการถูกต้อง คนทำงานด้วยความระมัดระวัง 
 

2. กระบวนการและการบริหารจัดการ 
2.1 สร้างกลไกในระดับหมู่บ้านให้ชัดเจน "ทีมสู้โควิด-19 หมู่บ้าน"    

มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นหัวหน้าทีม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล 
สารวัตรกำนัน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) เป็นทีมงาน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน    
(อสม.) เป็นเลขานุการ 

2.2 ตั้งที่ปรึกษาทีมหมู่บ้านรับผิดชอบเป็นรายหมู่บ้าน 1 คน 1 หมู่บ้าน 
ได้แก่ จนท.อปท. จนท.ส่วนราชการภายในอำเภอ จนท.รพ.สต. เจ้าหน้าที่
ตำรวจ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล ชุดปฏิบัติการตำบล (ชปต.) ฯลฯ 

2.3 สร้างระบบการติดต่อสื่อสารไร้รอยต่อ ตั้งกลุ่มไลน์หมู่บ้านและ
ตำบล และลดการใช้กระดาษ ใช้ข้อความที่กระชับชัดเจน ดูง่ายในการสื่อสาร
ไปกลุ่มไลน์ 

2.4 ใช ้หอกระจายข ่าวเป ็นหล ักในการส ื ่ อสารก ับประชาชน              
เช่น แจ้งรายละเอียดบุคคลที่ไม่ยอมกักตัวให้ประชาชนทราบ แจ้งวิธีปฏิบัติ
ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด 

2.5 จัดระบบการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับทุกครัวเรือน หากจะมีคน
ในครอบครัวเดินทางกลับบ้าน ให้แจ้งทีมหมู่บ้านล่วงหน้าก่อน เพื่อเตรียม
สถานที่ให้กักตัว เตรียมอุปกรณ์ดูแลตนเอง ทำความเข้าใจวิธีปฏิบัติของคน
ในครอบครัว ทำความเข้าใจคนในชุมชน และการรับลงทะเบียน 

2.6 ทำทะเบียนคนเข้าออกในหมู่บ้าน โดยกำหนดจุดรับลงทะเบียน
ก่อนเข้าสู่หมู่บ้าน 

2.7 อปท. เป็นหน่วยหนุนเสริมหลัก ให้ปรับแผนงานโครงการ จัดหา
อุปกรณ์ให้ทีมงานทำงานในพื้นที่ตนเอง กำชับภารกิจเรื่องโรคระบาดเป็น
หน้าที่ของ อปท. โดยตรง ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
บัญญัติว่าให้มีหน้าที ่ในการป้องกันโรคและระงับโรคติ ดต่อ ต้องระดม
ทรัพยากรในการดำเนินการ ปรับบุคลากรที่มีภาระงานน้อยมาทำงานโควิด-19 
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3. การบูรณาการในพื้นที ่
3.1 บูรณาการรวมภารกิจ ไม่ให้ต่างคนต่างสั่ง ต่างคนต่างทำ โดยตั้งศูนย์สั่งการฯ อำเภอ 
3.2 จัดการข้อมูลให้เป็นข้อมูลเดียวที่ถูกต้อง และสื่อสารตรงในไลน์กลุ่มหมู่บ้าน 
3.3 จัดเวทีการประชุมหารือ ประเมินสถานการณ์เป็นประจำ ทุกวันจันทร์/พฤหัสบดี (ทีมเล็ก) 
3.4 สร้างทมีทำงานทุกระดับท่ีเข้มเข็ง ลดความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม/องค์กร/บุคคลในการทำงาน 
3.5 ทำงานเชิงรุก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ ์
3.6 สร้างขวัญกำลังใจให้ทีมในการทำงาน เพราะบางครั้งคนไม่ยอมกักตัว ไม่เชื่อฟังทีมหมู่บ้าน 
3.7 หนุนเสริมภารกิจของทุกองค์กร เช่น ตำรวจ/อส. รณรงค์ให้ใส่หนา้กากอนามัย หรือให้คนรีบกลับบ้านไม่รวม

คน หมู่บ้านตั้งด่านตรวจ ส่งเสริมให้สตรีตัดเย็บหน้ากาก 
3.8 ประสานงาน แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นเป็นกรณี 
3.9 สร้างบทบาทปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล เป็นแม่ทัพในระดับตำบล เเทนนายอำเภอ 
3.10 สร้างแพทย์ประจำตำบล เป็นแม่ข่ายทำงานในระดับตำบล 
3.11 ประเมินสถานการณ์ และศักยภาพของทีม รายหมู่บา้นเพื่อเติมเต็มแต่ละหมู่บ้าน 

4. ข้อห่วงใย 
4.1 เครื่องมือในการทำงานของด่านหน้า (ทีมหมู่บ้าน/ตำบล) เช่น หน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน เจลแอลกอฮอล์     

ถุงมือ ฯลฯ ต้องมีความพร้อม 
4.2 การตั้งด่านตรวจ ควรมีความพร้อมทุกด้าน หากไม่พร้อมควรพิจารณาตามสภาพพ้ืนที่ 
4.3 ควรให้ อปท. ตั้งกองทุนข้าวสาร อาหารน้ำดื่ม เนื่องจากหากในภาวะวิกฤตเงินจะหาซื้ออะไรไม่ได้ แต่ถา้มีข้าวสาร 

น้ำ อาหารแห้ง และมีระบบจัดการที่ดีจะสร้างความมั่นใจกับประชาชน เช่น การปิดหมู่บ้าน อาจจะต้องส่งอาหารให้แก่       
ผู้ยากจน ด้อยโอกาส 
5. แนวทางการดำเนนิงานในระยะต่อไป 

5.1 การตั้งศูนย์บริการประชาชนส่วนหน้าอำเภอ ณ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อลดภาระประชาชน ในการติดต่อ
ราชการ และให้คนอยู่บ้าน โดยให้ประชาชนไปติดต่อกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และให้ติดต่อมาก่อน นัดหมายมาก่อน ทุกงาน     
ที่ทำในอำเภอของส่วนราชการให้ติดต่อมาก่อน เช่น ที่ดิน สรรพากร เกษตร ปศุสัตว์ ทะเบียน ธนาคาร ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น 

5.2 ชุดปฏิบัต ิการเคลื ่อนที ่ โดยให้มีการลาดตระเวนโดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หากพบเห็นการรวมกลุ่ม                       
ไม่ปฏิบัติตามคำสั ่ง ประกาศจังหวัด คำแนะนำของสาธารณสุข ให้เป่านกหวีดแจ้งเตือน โดยไม่ต้องไปใกล้เป้าหมาย                    
จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัย  

5.3 โครงการประกวดหอกระจายข่าวยอดเยี่ยม ให้มีสมุดการใช้หอกระจายข่าวและประกวดการใช้หอกระจายข่าว 
ประเมินประชาชนที่รับทราบข่าวทางหอกระจายข่าว 

5.4 โครงการประกวด ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ที่ให้บริการประชาชนก่อนมาติดต่องาน ราชการดีเด่น    
ลดขั้นตอนลดเวลา สร้างความพึงพอใจ 

 

แหล่งข้อมลู : ท่ีทำการปกครองอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธาน ี
 

ฝ่ายบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่และนโยบายพเิศษ 
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร ์
กองวิชาการและแผนงาน 


