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ค าน า 
 

ประมวลผลการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ฉบับนี้ เป็นรายงานสรุปผลการศึกษา
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ของนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 74 
ระหว่างวันที่ 18 – 22 มิถุนายน  2563 ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี  

 การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนักปกครอง
ระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าบทเรียนและประสบการณ์จากการมีส่วนร่วมใน       
การแก้ปัญหาในพ้ืนที่จริงไปใช้ในการบริหารราชการและสร้างมูลค่าเพ่ิมส าหรับประสบการณ์การบริหาร
ราชการให้แก่ผู้เข้าอบรมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้กว้างขว้างมากขึ้น  และมุ่งหวังให้
นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมหลักสูตร และบุคลากรในพ้ืนที่ ทั้งในส่วนของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์สภาพปัญหาจากพ้ืนที่จริง และน าเสนอ
แนวทางการแก้ไขในเชิงนโยบาย และการได้ร่วมกันท างานเป็นทีม ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก 
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่ท าให้หน่วยงานภาครัฐ 
และทุกภาคส่วนได้มาแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย 
แผนงาน และโครงการต่าง ๆ น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ในการด าเนินกิจกรรมครั้งนี้  ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทั้งทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอ าเภอบ้านบึง 
นายอ าเภอศรีราชา นายอ าเภอบางละมุง นายอ าเภอสัตหีบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายก
เมืองพัทยา ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี และทุก ๆ คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เปิดโอกาสให้คณะนักศึกษา
แต่ละกลุ่มได้เข้าพบ และพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ ได้ด าเนินการลุล่วงเป็นไปอย่างดียิ่ง รวมถึงคณะอาจารย์
ที่ปรึกษาหลักสูตรทุก ๆ ท่าน ที่สละเวลามาร่วมกิจกรรมเพ่ือให้ค าแนะน ากับนักศึกษาตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย คณะผู้จัดท ากิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านเป็น
อย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสรุปผลการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ฉบับนี้      
จะเป็นประโยชน์ต่อไป  
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                                                                      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนักปกครองระดับสูง (นปส.) ของกระทรวงมหาดไทย 
รุ่นที ่๗๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

--------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล  
 ๑. การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันมีกรอบการดาเนินงานภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
และ   แผน ที่สําคัญ ได้แก่บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๙) การปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง (ป.ย.ป.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบาย
ไทยแลนด์ ๔.๐ รัฐบาล ๔.๐ แผนพัฒนาภาค (๖ ภาค) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (๑๘ กลุ่มจังหวัด) 
แผนพัฒนาจังหวัด (๗๖ จังหวัด) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐ เขตพ้ืนที่) ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และเมือง พัทยา) ตลอดจนระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
พ้ืนที ่ 
 ๒. รัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยนโยบายฯ ดังกล่าว 
ประกอบด้วยนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน และนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง  
 การปฏิบัติราชการตามภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ  ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ จําเป็นต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการร่วมขับเคลื่อนนโยบาย 
แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๓. กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในการบําบัดทุกข์ บํารุงสุขของประชานในด้านต่าง ๆ อย่าง 
กว้างขวาง เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการพัฒนาภาค 
และเชื่อมโยงกับการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรทุกประเภทและ      
ทุกระดับ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติราชการให้สําเร็จตามเปูาหมายที่กําหนด ทั้งนี ้การพัฒนาข้าราชการ
เพ่ือให้มีความพร้อมสําหรับการก้าวขึ้นไปสู่ตําแหน่งระดับบริหารของส่วนราชการนับว่ามีความสําคัญ  
อย่างยิ่ง โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) มาตั้งแต่
ปี พ.ศ.๒๕๑๖ และได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง        
ความมั่นคงของชาติ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง
ของ ก.พ. เพ่ือให้หลักสูตร ฝึกอบรมนักปกครองระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสามารถพัฒนานักปกครองและนักบริหารระดับสูงรองรับ
ภารกิจของส่วนราชการในสังกัดและส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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 ๔. ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (ประเด็นหลักการพัฒนาที่ ๖.๔ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล) และยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
ระบบและบุคลากรที่เป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๓ การพัฒนาบุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) 
กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดหลักสูตรฝึกอบรมนักปกครองระดับสูง (นปส.) ของกระทรวงมหาดไทย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกําหนดเปูาหมายการพัฒนาผู้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนักปกครอง
ระดับสูง (นปส.) ของกระทรวงมหาดไทยให้เป็น “นักบริหารที่มีภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์และคุณธรรม 
(visionary and ethical leadership) ภาวะผู้นําแบบบริหารร่วมกัน (collaborative leadership)  
ภาวะผู้นําด้านดิจิทัล (digital leadership) และภาวะผู้นําที่ยั่งยืน (sustainable leadership) รวมทั้งเป็น
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง (change leaders) ที่มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการบริหารจัดการการพัฒนา
ในระดับพ้ืนที่ (area-based development) พร้อมที่จะก้าวขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือเทียบเท่า”  
 
๒. ปรัชญาและแนวคิดของหลักสูตร  
 ๒.๑ ปรัชญาของหลักสูตร  
  เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนานักปกครองและนักบริหารระดับสูงด้วยกระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์และคุณธรรม (visionary and 
ethical leadership) ภาวะผู้นําแบบบริหารร่วมกัน (collaborative leadership) ภาวะผู้นําด้านดิจิทัล 
(digital leadership) และภาวะผู้นําที่ยั่งยืน (sustainable leadership) มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสภาพ 
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการเป็นผู้นําในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (change leaders)        
การขับเคลื่อนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และเชิงบูรณาการในระดับพ้ืนที่ การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผลและเป็นไปอย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่าง
ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา  ซึ่งจะนําไปสู่การได้รับการยอมรับ 
ความเชื่อมั่น และความศรัทธา (trust and confidence) จากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจาก  
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๒ แนวคิดของหลักสูตร  
  ๑. พัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาอบรมให้มีภาวะผู้นําและความสามารถในการบริหารจัดการ 
ตามบทบาทและหน้าที่สําหรับศตวรรษที่ ๒๑ (leadership and management roles and functions 
in the 21st century) ได้อย่างเหมาะสมในบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมที่มีความผันผวน (volatility) ความไม่แน่นอน (uncertainty) ความซับซ้อน (complexity) 
และความคลุมเครือ (ambiquity) (ในทางการบริหารจัดการใช้คาย่อว่า VUCA) และสามารถปฏิบัติหน้าที่
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ในมิติต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ได้แก่ การบริหารตนและการบริหารคน การบริหารเปูาหมาย
ทิศทาง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง
เทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology) และการบริหารผลลัพธ์ โดยเน้นการพัฒนาทั้งสมรรถนะที่เป็น
สากลและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับบริบทราชการไทย  
  ๒. มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาอบรมให้มีทักษะและสมรรถนะในการบริหาร
จัดการ เพ่ือการบูรณาการการทํางานในระดับพ้ืนที่ (area-based approach) โดยเน้นกรอบแนวคิด
รัฐบาล ๔.๐ ซึ่งมีองค์ประกอบ ๓ ประการ ได้แก่ ๑ การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ๒.การยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ๓. การเป็นส่วนราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ทั้งนี้การทํางานในระดับพ้ืนที่     
จําเป็นต้องอาศัยการประสานความร่วมมือ (collaboration) กับทุกภาคส่วน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
(participation) ของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้
สามารถนํานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงาน และโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้ประสบ
ผลสําเร็จอย่างยั่งยืน เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ศาสตร์พระราชา  
  ๓. พัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาอบรมให้มีการเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนสมดุลในทุกมิติ  ได้แก่ 
การเรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และการเรียนรู้เพ่ือให้รู้ (learning to learn and learning to know)  
การเรียนรู้เพ่ือการปฏิบัติตามรูปแบบภาวะผู้นํา และการบริหารจัดการของตนในสถานการณ์ต่าง ๆ 
(learning to do) การเรียนรู้เพ่ือคุณภาพชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (learning to be) และ 
การเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายของบุคคลและสังคม  (learning to 
live with others) เพ่ือให้นักบริหารระดับสูงได้พัฒนาทั้งในด้านความรู้ การปฏิบัติ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การมีคุณภาพชีวิต และการทํางานที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้นําและ
ความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่าง เหมาะสมในสภาพสังคมท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย  
  ๔. ให้ความสําคัญกับการพัฒนาตนเอง (personal development) และการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาผู้อ่ืนด้วยกระบวนการกลุ่ม โดยมีการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความจําเป็น 
(learning needs) ในการพัฒนาภาวะผู้นําและสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ โดยมีเครื่องมือและ 
กระบวนการประเมินสมรรถนะเพ่ือการพัฒนา (formative assessment) การบริหารแผนการพัฒนา
เฉพาะตน (Individual development Plan: IDP) ที่เชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการ (Organizational Human Resource Development Plan)  
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๓. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ๑. เพ่ือพัฒนานักปกครองและนักบริหารระดับสูง ให้มีคุณลักษณะที่จะนําไปสู่การได้รับการ
ยอมรับ ความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้  
  ๑.๑ เป็นผู้มีภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์และคุณธรรม (visionary and ethical leadership) 
เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ ซึ่งต้องปฏิบัติงานโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็น
ที่ตั้ง  
  ๑.๒ เป็นผู้มีภาวะผู้นําแบบบริหารร่วมกัน (collaborative leadership) ภาวะผู้นําดิจิทัล 
(digital leadership) และภาวะผู้นําที่ยั่งยืน (sustainable leadership) มีสมรรถนะทาง        การ
บริหารและขีดความสามารถพร้อมที่จะเป็นร่วมขับเคลื่อนกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
ภารกิจขององค์การให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง  
  ๑.๓ เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง (change leaders) มีความพร้อมด้านการบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการ เพ่ือบําบัดทุกข ์บํารุงสุขของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ๒. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการหรือเทียบเท่าในการเข้าสู่    
ตําแหน่งประเภทบริหาร เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับ
ความเชื่อถือไว้วางใจ ความเชื่อมั่นและความศรัทธาจากผู้ที่เก่ียวข้อง โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้อ่ืนตามบทบาทหน้าที่ทาง การ
บริหาร และการมีภาวะผู้นําและความสามารถทางการบริหารจัดการในการทํางานและเพ่ือการใช้ชีวิตใน
บริบทสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ครอบคลุมเนื้อหา ๖ หมวดวิชา ดังนี้  
  ๑) ภาวะผู้นําและการบริหารราชการกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  
  ๒) บทบาทและหน้าที่ของนักปกครองระดับสูงด้านการบริหารทิศทางนโยบาย และ   
การบริหารการเปลี่ยนแปลง  
  ๓) บทบาทและหน้าที่ของนักปกครองระดับสูงด้านการบริหารผลงาน กับการบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรและเทคโนโลยี  
  ๔) บทบาทและหน้าที่ของนักปกครองระดับสูงด้านการบริหารตน และการบริหารคน  
  ๕) ศาสตร์พระราชา และการประยุกต์ใช้ในการบริหารการพัฒนาพื้นที่  
  ๖) บทบาทของนักปกครองและนักบริหารระดับสูงในการบริหารการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
 ทั้งนี้ใน ๖ หมวดวิชา ข้างต้น มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ ทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ที่จําเป็น
สําหรับนักปกครอง/ นักบริหารระดับสูง ได้แก่ การตัดสินใจ การสื่อสาร การประสานงาน การประสาน
สัมพันธ์ การปรับตัวและความยืดหยุ่น จิตมุ่งบริการและการบริหารทรัพยากร  
 ๓. เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้นํา ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน ให้ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการของประเทศตามสถานการณ์ได้ 
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กรอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุร ี

เร่ือง 
การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการป้องกัน ระงับยบัยั้งการระบาดของ 

โรคไวรัสโควดิ-19 ในระดับจังหวดั ระดับอ าเภอ ระดับต าบลหมูบ่้าน  
ระดับกลุ่มอ าเภอ ระดับกลุ่มต าบล ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 

 
1. ความเป็นมา 

1.1 ประวัติความเป็นมาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองของพ้ืนที่ที่
ทําการศึกษา 

1.2 สภาพปัญหาของการระบาดในพ้ืนที่ที่ศึกษา 
1.3 รูปแบบการแก้ปัญหาในพื้นที่ท่ีศึกษา 
1.4 ความคาดหวังของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน 

2. เปูาหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ 
2.1 ราษฎรในพ้ืนที่ปลอดโรค 
2.2 ผู้ที่กลับมาจากพ้ืนที่ที่โรคระบาดทุกคนต้องกักตัว 14 วัน  

3. แนวทางการดําเนินงาน 
3.1 แนวทาง กลไก กระบวนการและการบริหารจัดการตามคําสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์   

โควิด-19 และข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  
3.2 การประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ 

4. ผลการดําเนินงาน (ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมจนถึงเวลาที่ทําการศึกษา) 
5. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน แนวทางแก้ไข 
6. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
7. ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ท่ีทําการศึกษา 
8. ทัศนคติของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ 
9. ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
10. บทเรียนที่ได้รับจากการดําเนินงาน 
11. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการการปูองกัน  
      และยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 
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ประเด็นการศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) มีดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการปูองกัน ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิดในระดับจังหวัดของจังหวัดชลบุรี 
     โดยกลุ่มปฏิบัติการ (กป.) ที่ 8 
 2. การบริหารจัดการปูองกัน ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิดในระดับอําเภอของอําเภอบ้านบึง 
     โดยกลุ่มปฏิบัติการ (กป.) ที่ 3 
 3. การบริหารจัดการปูองกัน ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิดในระดับอําเภอของอําเภอศรีราชา 
     โดยกลุ่มปฏิบัติการ (กป.) ที่ 9 
 4. การบริหารจัดการปูองกัน ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิดในระดับอําเภอของอําเภอบางละมุง 
     โดยกลุ่มปฏิบัติการ (กป.) ที่ 1 
 5. การบริหารจัดการปูองกัน ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิดในระดับอําเภอของอําเภอสัตหีบ 
    โดยกลุ่มปฏิบัติการ (กป.) ที่ 2 
6. การบริหารจัดการปูองกัน ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิดในระดับหมู่บ้านในอําเภอบ้านบึง 
     โดยกลุ่มปฏิบัติการ (กป.) ที่ 10 
 7. การบริหารจัดการปูองกัน ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิดในระดับหมู่บ้านในอําเภอศรีราชา 
     โดยกลุ่มปฏิบัติการ (กป.) ที่ 5 

   8. การบริหารจัดการปูองกัน ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิดในระดับหมู่บ้านในอําเภอสัตหีบ 
    โดยกลุ่มปฏิบัติการ (กป.) ที่ 6 
9. การบริหารจัดการปูองกัน ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
    โดยกลุ่มปฏิบัติการ (กป.) ที่ 4 

 10. การบริหารจัดการปูองกัน ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิดของเมืองพัทยา 
    โดยกลุ่มปฏิบัติการ (กป.) ที่ 7 
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การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการป้องกัน  
ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในระดับจังหวัด 
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาด 

ของโรคไวรัสโควดิ-19 ในระดับจังหวดัของจังหวดัชลบุรี 
 

จัดท าโดย 
 

กลุ่มปฏบิัติการที่ 8 (กป.8)  

1. นางสาววนิดา แย้มสรวล  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
2. นายสิทธิวีร์  วรรณพฤกษ์  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
3. นายอิสรา  สุขแจ่มใส  นายอ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
4. นายสุริยา  บุตรจินดา  นายอ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
5. นายเทวุษย ์ บริรักษ์สันติกุล  นายอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
      (ช่วยราชการวิทยาลัยการปกครอง) 
6. นายบุญลือ  ธรรมธรานุรักษ์ นายอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายประพันธ์ ขันพระแสง  ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต 
8. นายไพโรจน์ โสภาพร  พัฒนาการจังหวัดหนองคาย 
9. นายสัญชาติ อุปนันชัย  ผู้อ านวยการส านักป้องกันและปราบปราม  

การทุจริตในภาครัฐ เขต 4 
10. นายบุญลือ แผนกทาน  ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขตคลองเตย  

การไฟฟ้านครหลวง 
 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลกัสตูรนักปกครองระดับสงู (นปส.) รุ่นที่ ๗๔ 
สถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

พุทธศกัราช 2563 
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ค าน า 
 การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) การบริหารจัดการปูองกันและระงับยับยั้งการระบาด       
ของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี เป็นการลงพื้นที่เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด
ซึ่งกลุ่มปฏิบัติการ(กป.)ที่ 8 พบว่าจังหวัดชลบุรีมีจุดแข็ง พอสรุปได้ดังนี้  

- ภาวะผู้นํา (Leader Ship) 
- การตัดสินใจ (Decision Marking) 
- การทํางานเป็นทีม (Teamwork) 

 จึงทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภาคราชการ ภาคธุรกิจ-เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่ ดังเช่นการจัดตั้ง “กองทุน ชลบุรีต้องรอด” เป็นต้น จึงทําให้จังหวัดชลบุรี
ปลอดผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วจนถึงปัจจุบัน (22 มิถุนายน 2563) และจากการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่และนํามา
วิเคราะห์ กลุ่มปฏิบัติการ (กป.) ที่ 8 ได้เสนอแนะแนวทางการปูองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส        
โควิด-19 รอบ 2 (ถ้ามี) มาในโอกาสนี้ด้วย 
 กลุ่มปฏิบัติการ (กป.) ที่ 8 คาดหวังว่าเอกสารการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการฉบับนี้ คงมีประโยชน์
สําหรับการพิจารณานําไปเป็นส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาฯ ดังกล่าว ในโอกาสต่อไป 
  

 
           คณะผู้จัดท า 

  นักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 74 
      กลุ่มปฏิบัติการที่ 8 (กป.8)  
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กรอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาด 

ของโรคไวรัสโควดิ-19 ในระดับจังหวดั ของจังหวัดชลบุรี 
 

1. ความเป็นมา 
1.1 ประวัติความเป็นมาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองของจังหวัด

ชลบุรี 

จังหวัดชลบุรีหรือที่คนทั่วไปเรียกกันสั้น ๆ ว่า “เมืองชล” เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเลภาค
ตะวันออกที่มีชื่อเสียงมาช้านาน อีกทั้งมีชุมชนอยู่อาศัยย้อนไปได้ถึงยุคทวาราวดี กลายเป็นแหล่งสั่งสม
อารยธรรมและความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี
ชีวิตชุมชนและอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ สําหรับคนทั่วไปแล้ว  ชลบุรีอาจเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองตาก
อากาศชายทะเลที่ใกล้กรุงเทพฯ โดยเฉพาะหาดบางแสน และพัทยา ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ต่างก็เดินทางเข้ามาสัมผัสความสวยสดงดงามของชายทะเลตะวันออกอันมี
มนต์เสน่ห์แห่งนี้ ปีละหลายล้านคน ทําเลที่ตั้งอันเหมาะสมสําหรับการค้าขายทางทะเลนี้เองส่งผลให้
ปัจจุบันชลบุรีได้รับการวางแผนให้เป็นเมืองหลักทางด้านอุตสาหกรรม และการค้าขายของภาค
ตะวันออก มีท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือพาณิชย์สําคัญของประเทศไทย  รองก็แต่ท่าเรือกรุงเทพฯ เท่านั้น 
นอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย อาทิ โรงกลั่นน้ํามัน โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานน้ําตาล
ทราย โรงงานมันสําปะหลังอัดเส้นและอัดเม็ด และโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุที่ชลบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมหลากหลาย  ทั้งด้านธรรมชาติและสรรพชีวิตวัดวาอารามเก่าแก่ วิถีชีวิตชุมชนน่าสัมผัส งาน
หัตถกรรมอันประณีต รวมถึงยังมีสถานบันเทิงทันสมัยควบคู่ไปกับกิจกรรมผจญภัยหลากรูปแบบ ไม่ว่าจะ 
เป็นการขี่ม้า ดําน้ํา แล่นเรือใบ ขึ้นเครื่องร่อน ฯลฯ ซ่ึงต่างก็ช่วยสง่เสริมให้เมืองชลมีความนา่ดึงดูดในทุกมิติ 

ปัจจุบันชลบุรีมีประชากร 1,558,301 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากกรมการ
ปกครอง) ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้โยกย้ายเข้ามาทํางานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง     
ทว่าเมื่อพูดถึงผู้คนพ้ืนถิ่นจริงๆ ของชลบุรีแล้ว จะพบว่าคนชลบุรีมีอาชีพผูกพันอยู่กับท้องทะเล นาไร่     
ทําปศุสัตว์และทําเหมืองแร่ โดยลักษณะนิสัยของคนเมืองชลดั้งเดิมได้ชื่อว่าเป็นคนจริง ใช้ชีวิตเรียบง่าย 
ประหยัดอดออม เอาการเอางาน หนักเอาเบาสู้ มีความเป็นมิตร และพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนเสมอ แม้ทุก
วันนี้สภาพบ้านเมืองของชลบุรีจะเจริญรุดหน้าไปมาก อีกทั้งมีผู้คนต่างถิ่นโยกย้ายเข้ามาอาศัยผสม
กลมกลืนกับชนดั้งเดิมทว่าคนเมืองชลก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงามของตนเอาไว้
อย่างเหนียวแน่นสะท้อนออกมาในรูปแบบงานเทศกาลประจําปีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญกลางบ้าน และ
งานเครื่องจักสานพนัสนิคม งานประเพณีวันไหล (งานก่อพระทรายวันไหล) ในช่วงหลังวันสงกรานต์ งาน
ประเพณีกองข้าวอําเภอศรีราชา งานประเพณีวิ่งควายอันคึกคักสนุกสนาน รวมถึงงานแห่พระพุทธสิหิงค์
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และงานกาชาดชลบุรี เป็นต้น เหล่านี้ล้วนแสดงให้ประจักษ์ถึงเอกลักษณ์ความโดดเด่นของคนชลบุรีได้
อย่างชัดเจน 

1.2 สภาพปัญหา 

สถานการณ์โควิด–19 จังหวัดชลบุรีเริ่มต้นจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ติดเชื้อรายแรก
ในจังหวัด ไม่ทราบว่าติดเชื้อจากที่ใด หลังจากนั้น 1 สัปดาห์  พบผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรี 2 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากประเทศอิตาลี และเพ่ิมขึ้นจากกรณีสนามมวย และผับย่านทองหล่อ 
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 ก็ปรากฏมีรายงานการติดเชื้อภายในจังหวัดชลบุรีเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยวันละ    
2-4 ราย 

หลังจากการดําเนินการโดยเข้มข้น ส่งผลให้สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลง
อย่างมีนัยสําคัญ และในห้วงเดือนเมษายน 2563 ถือว่าจังหวัดชลบุรีประสบผลสําเร็จในการดําเนินการ
ตามมาตรการของจังหวัด เพราะปรากฏรายงานผู้ติดเชื้อฯ ภายในจังหวัด 14 ราย และไม่พบผู้ติดเชื้อราย
ใหม่อีกเลยนับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายนเป็นต้นมา 

สรุปสถานการณ์จังหวัดชลบุรีมีผู้ปุวยสะสมจํานวน 87  ราย รักษาหายจํานวน 85 ราย เสียชีวิต
จํานวน 2 ราย โดยจําแนกเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดชลบุรี จํานวน  53  รายและเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมา
จากภายนอกจังหวัดชลบุรี จํานวน 34  ราย  

1.3 รูปแบบการแก้ปัญหา 

ภายใต้กรอบคิด “ไม่กลัวคนติดเชื้อ แต่กลัวคนติดเชื้อเกินกว่าศักยภาพในการบําบัดรักษา” 
จังหวัดชลบุรีได้มอบหมายให้สาธารณสุขจังหวัด และ ที่ทําการปกครองจังหวัดร่วมกันรับผิดชอบดําเนินการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยได้กําหนด
มาตรการดําเนินการทั้งในระยะแพร่ระบาด และระยะผ่อนปรน รวม 3 มาตรการ คือ 

 1.3.1 มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID – 19) 
ของจังหวัดชลบุร ี

1) กํากับ ควบคุมพ้ืนที่จังหวัดไม่ให้มีผู้ปุวยเสียชีวิตและไม่มีการแพร่ระบาดต่อเนื่องใน
ประเทศไทย โดยดําเนินการตั้งจุดเฝูาระวัง ควบคุมการเดินทางของประชาชน ปิดสถานที่เสี่ยง แจ้งเตือน
และให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน 

2) ปูองกันไม่ให้มีการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 1.3.2 มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดชลบุรี 

 1) การสร้างวัฒนธรรมลดการแพร่กระจายเชื้อ ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัย รักษา
ระยะห่าง 

 2) คัดกรองผู้เข้าเกณฑ์สงสัย เช่น มีไข้ ไอ น้ํามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย 
3) หมั่นทําความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณท่ีมีผู้สัมผัสปริมาณมาก 
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4) การจัดจุดบริการ เช่น จุดบริการเจล ล้างมือ การคัดกรองบุคคลตามสถานที่ต่างๆ 
 1.3.3 มาตรการจัดการโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดชลบุรี 

1) การเฝูาระวังผู้ปุวยที่เข้านิยาม โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 คัดกรองผู้เดินทางท่ีสนามบิน ให้ข้อมูล และ Health beware card 
ขั้นตอนที่ 2 ควบคุมกํากับให้มีการคัดกรองที่ OPD ในทุกสถานพยาบาล 
ขั้นตอนที่ 3 เฝูาระวังและสอบสวนหาสาเหตุปอดอักเสบอาการรุนแรงโดยบุคลากรทาง 
การแพทย์ 
ขั้นตอนที่ 4 เฝูาระวังในชุมชน โดยเฉพาะคนที่เดินทางเข้าพ้ืนที่ 

2) การติดตามผู้สัมผัส มีการติดตามผู้สัมผัสผู้ปุวยยืนยัน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีมีความเสี่ยงสูง เช่น ญาติ ผู้สัมผัสใกล้ชิด ผูร้่วมทัวร์ เป็นต้น โดยมีการ 

  ติดตามวัดไข้ทุกวัน และเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีมีความเสี่ยงต่ํา เช่น เดินทางเที่ยวบินเดียวกัน และผู้สัมผัสอื่นๆ มีการให้ 

  สังเกตอาการเอง และมีการให้ดําเนินการ Self – report 
3) การเตรียมความพร้อมการรักษาพยาบาล มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

แนวทางท่ี 1 เผยแพร่ อบรม แนวทางการดูแลรักษาผู้ปุวย 
แนวทางท่ี 2 จัดระบบการส่งต่อและผู้เชี่ยวชาญให้คําปรึกษา 
แนวทางท่ี 3 เตรียมความพร้อมทรัพยากรที่เก่ียวข้อง 
แนวทางท่ี 4 เผยแพร่แนวทางการส่งเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือหาโรคติด 

  เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดชลบุรี 
แนวทางท่ี 5 การปูองกันการแพร่กระจายเชื้อในบุคลากร 

4) การประชาสัมพันธ์ มีประเด็นสื่อสารเพ่ือที่จะสร้างการรับรู้กับให้ประชาชน ดังนี้ ล้างมือ 
ล้างมือ ล้างมือ คือทางรอด ปลอดภัย จากไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 

5) การเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) ของจังหวัดชลบุรี โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เป็นผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) จังหวัดชลบุรี เปิดทําการ 24 ชั่วโมง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 119777 

 

๒. ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

2.1 ราษฎรในพื้นที่ปลอดโรคจากการตรวจยืนยันทางการแพทย์ในปัจจุบันจังหวัดชลบุรีไม่พบผู้ติดเชื้อ
รายใหม่มา 55 วันต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563) 

2.2 เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ stage Quarantine ถึง 11 แห่ง เป็นตัวแบบทําให้มาตรฐานการ
ตรวจสอบ คัดกรองของจังหวัดชลบุรี และการดําเนินการ Local Quarantine และ Home Quarantine 
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ จากการตรวจสอบและควบคุมการเดินทางของประชาชนอย่างเข้มข้นของจังหวัด



การเรยีนรู้เชิงปฏิบตัิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นท่ี 74 

 

13 
 

ชลบุรีทําให้ ผู้ที่กลับมาจากพื้นที่ท่ีโรคระบาดทุกคนได้รับการกักตัว เฝ้าสังเกต อาการ 14 วัน และเป็น
หนึ่งในความสําเร็จที่ทําให้การตรวจสอบผู้ติดเชื้อและนําไปสู่การ “ตะครุบตัว” คนรอบตัวผู้ติดเชื้อประสบ
ความสําเร็จ 
 

3. แนวทางการด าเนินงาน 

3.1 แนวทาง กลไก กระบวนการ การบริหารจัดการตามค าสั่ง จังหวัดชลบุรีโดยการนําของผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้ใช้คณะกรรมการควบคุมโรค เป็นองค์กรบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีทักษะที่
เหมาะสม เป็นที่ปรึกษาในการหารือแนวทางการดําเนินการตามคําสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 
(ศบค.) และใช้การประสานงานนอกแบบในการโทรศัพท์สายตรงจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการสอบถามและแจ้งเหตุการณ์/
แนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้ถูกต้องตามแนวทางของข้อสั่งการ 

3.2 การประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ เนื่องจากบริบทที่จังหวัดชลบุรี เป็นทั้งจังหวัดท่องเที่ยว 
แหล่งรวมของโรงงานอุตสาหกรรม/ท่าเรือพาณิชย์ และพ้ืนที่เกษตรกรรมสําคัญ ที่มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนที่เข้มแข็ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีจึงให้ความสําคัญในการนําความร่วมมือ
จากทุกฝุาย เป็นมาตรการหลักในการดําเนินมาตรการ โดยดําเนินการเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 : ช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 (ต้นเดือนกุมภาพันธ์ – 
กลางเดือนพฤษภาคม)  

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19   

 
2. การบริหารจัดการ ป้องกัน ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19 จังหวัดชลบุรี 

2.1 การด าเนินการทางการแพทย์/สาธารณสุข 
- การคัดกรองผู้ปุวย โควิด – 19 การสอบสวนผู้ปุวยติดเชื้อ โดยให้แสดงข้อเท็จจริงอย่างไม่

ปิดบัง 
- การดําเนินการค้นหาผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเชิงรุก โดยไม่ปล่อยให้เกิดการแพร่กระจายใน

วงกว้าง 
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2.2 ค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี  และประกาศจังหวัดชลบุรี 

ค าสั่ง จังหวัดชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ 11 ครั้ง และได้ออกประกาศ
คําสั่งฯ จํานวน 27 ฉบับ 

ระยะที่ 1 : คําสั่งปิดสถานที่ ฉบับที่ 1 – 24 (คําสั่งฉบับที่ 1 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2563) โดยปิดสถานที่จํานวน 26 แห่ง แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ เช่น สถานประกอบการ โรงแรม การ
พนัน สวนสาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว พ้ืนที่สาธารณะ ชายทะเล ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด 

ระยะที่ 2 : คําสั่งผ่อนคลายให้เปิดสถานที่/กิจกรรม ฉบับที่ 25 – 27 = ผ่อนคลายการปิด
สถานที่ กิจกรรม/กิจการตามแนวนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด กระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็น 3 ระยะ 

1) ระยะที่ 1 : ฉบับที่ 25 ลงวันที่ 16 พ.ค. 63 
2) ระยะที่ 2 : ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 31 พ.ค. 63 
3) ระยะที่ 3 : ฉบับที่ 27 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 63 
ผู้ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ลงทะเบียน 

ขอความช่วยเหลือ 15 ด้าน ในระบบ TQM จํานวน 72,215 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 63 

ประกาศ จังหวัดชลบุรีได้ออกประกาศขอความร่วมมือจากประชาชนในการดําเนินการงดการ
ดําเนินการ  และข้อปฏิบัติต่าง ๆ จํานวน 9 ฉบับ ใน 3 ประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

- ประกาศแจ้ง สถานที่ที่พบผู้ปุวยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค และขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางไป
พ้ืนที่เสี่ยงต่างๆ ที่มีการสัมผัสใกล้ชิดผู้ปุวย ให้สํารวจอาการของตนเอง และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ
ทันท ี

- ประกาศแจ้ง กิจกรรมที่ขอให้งดการดําเนินการ เช่น ขอความร่วมมือไม่เดินทางออกนอก
พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี/ ขอให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชลบุรี/ ขอให้แจ้งอําเภอ หรือ อปท. ทราบในกรณีต้องการ
แจกจ่ายสิ่งของต่างๆ และขอให้งดการละหมาด เป็นต้น 

- ประกาศแจ้ง แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตาม
มาตรการของสาธารณสุข เช่น การขอให้สวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น 

2.3 การจัดตั้งจุดตรวจท าหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีมีจุดตรวจคัดกรองฯ จ านวน 8 ด่าน จัดตั้งตามคําสั่งคณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 22/2563 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
2.4 จ านวนคดีในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 
- ฝุาฝืนคําสั่งห้ามชุมนุม 47 คด ี
- ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น.  478 คด ี
- จําหน่ายสินค้าควบคุมเกินราคาที่กําหนด 1 คด ี
- ฝุาฝืนคําสั่งแยกกัก หรือกักกันของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 4 คด ี
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2.5 การจัดสรร/การแจกจ่ายหน้ากากอนามัย จํานวนได้รับจัดสรร 1,591,000 ชิ้น  
(64 ครั้ง) แจกจ่ายให้กลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 จํานวน 396,468 ชิ้น 
กลุ่มที่ 2 จํานวน 582,689 ชิ้น 
กลุ่มที่ 3 จํานวน 298,081 ชิ้น 
กลุ่มที่ 4 จํานวน 313,762 ชิ้น 
2.6 การปิดให้บริการของหน่วยงานราชการที่ให้บริการประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ปิดให้บริการจํานวน 6 แห่ง ได้แก่ สํานักทะเบียนอําเภอ/ ท้องถิ่น/

สํานักงานที่ดิน/ สํานักงานขนส่ง/ สํานักงานประกันสังคม/ สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา/ 
สํานักงานพาณิชย์ 

2.7  State Quarantine ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีทั้งสิ้น 11 แห่ง 
- อ าเภอบางละมุงโรงแรมจํานวน 9 แห่ง คือ เบเวอร์รี่พัทยา/ เลอบาหลี เบร์บีช รีสอร์ท/

ไบตั้น แกรนด์/ จอมเทียนปาล์มบีช/ แกรนด์ เบลล่า/ เมอร์เคียว พัทยา/ ซีทรัส แกรนด์ โฮเทลพัทยา/    
ชลจันทร์พัทยา ผู้เข้าพักสะสม 5,591 คน กลับบ้าน 2,756 คน คงเหลือ 2,835 คน   

- อ าเภอสัตหีบจํานวน 3 แห่ง คือ แอมบาสซาเดอร์/ จอมเทียน ฮอลิเดย์ อินน์/ อาคาร
รับรองฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้เข้าพักสะสม 3,340 คน กลับบ้าน 2,913 คน คงเหลือ 427 คน 

2.8  Local Quarantine ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีจํานวน 7 แห่ง แบ่งเป็นโรงแรม 4 แห่ง 
ศูนย์ฝึกอบรม 2 แห่ง และสถานที่ราชการ 1 แห่ง รับรองได้จํานวน 356 คน จํานวนผู้เข้าพักสะสม 242 
คน กลับบ้าน 185 คน คงเหลือ 57 คน 

2.9 โครงการฯ ขออนุมัติเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือ
ยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโควิด – 19 วงเงินงบประมาณ 50 ล้านบาท โดย
ใช้ดําเนินการโครงการในการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ของจังหวัดชลบุรี เช่น 

- โครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของด่านตรวจหรือจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ 
และจุดตรวจสถานการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 

- โครงการเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปูองกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคฯ เป็นต้น 
ระยะที่ 2 : ช่วงเวลาผ่อนคลายการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 (กลางเดือน

พฤษภาคม เป็นต้นไป) 

1. มาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ New normal ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 
1.1 การรณรงค์การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ 

- การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล Social Distancing 
- สวมหน้ากากอนามัย /ล้างมือ /การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ 
- การจัดระเบียบร้านค้า สถานประกอบการต่างๆ ตามมาตรการที่สาธารณสุขกําหนด 
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1.2 การใช้แอพพลิเคชั่น ไทยชนะ  
การนําแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” มาใช้ในร้านค้า หรือสถานประกอบการ ในการให้บริการ

ลูกค้าตามมาตรการสาธารณสุขเพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ โดยมีฝุายปกครอง ทหาร 
ตํารวจ ตรวจสอบดูแลให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด 

1.3 มาตรการเฝ้าระวัง โดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค 
จังหวัดชลบุรี ได้มีคําสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในทุกระดับ ตั้งแต่ศูนย์ปฏิบัติการ

ควบคุมโรคระดับจังหวัด (คําสั่งแต่งตั้ง ณ วันที่ 8 พ.ค. 63) / ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอําเภอ/ 
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับตําบล/ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเมืองพัทยา/ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี/ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครและเทศบาลเมือง  

1.4 การจัดระเบียบชายหาด ชายทะเล ตามมาตรการของคณะอนุกรรมการจัดระเบียบ
สังคมประจ าจังหวัดชลบุรี 

- คําสั่ง คกก. ควบคุมโรค ฉบับที่ 7/2563 ลว. 30 มี.ค. 63 ให้งดใช้พ้ืนที่บริเวณชายทะเล 
ชายหาด ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 20.00 น. จนถึงเวลา 06.00 น. ของวันถัดไป 

- คําสั่ง คกก. ควบคุมโรค ฉบับที่ 26/2563 ลว. 31 พ.ค. 63 ให้ผ่อนคลายสถานที่ โดยให้
เปิดให้ใช้พื้นที่บริเวณชายทะเล ชายหาด ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี โดยจะต้องมีมาตรการจัดระเบียบสังคมตาม
มาตรการที่คณะอนุกรรมการจัดระเบียบสังคมประจําจังหวัดชลบุรีกําหนด สรุปโดยสังเขป ดังนี้ 

1) การจัดจุดคัดกรอง ก่อนเข้าพ้ืนที่ชายหาด 
2) การจัดระเบียบพ้ืนที่ ลดความแออัดของนักท่องเที่ยว ตามมาตรการ Social Distancing 
3) การลงทะเบียน “ไทยชนะ” ในส่วนของร้านค้าและผู้เข้าใช้บริการร้านค้า ต้องเช็คอินใช้

แอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้ง 
1.5 การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนในรูปแบบใหม่ (New Normal) 
- จังหวัดชลบุรี แจ้งสํานักทะเบียนอําเภอ และสํานักทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง ดําเนินการตาม

มาตรการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนรูปแบบใหม่ โดยมี
หลักเกณฑ์การปฏิบัติการให้บริการ ทั้งก่อนเข้ารับบริการ ขณะเข้ารับบริการ สถานที่ให้บริการ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 2.มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

2.1 แนวทางการแจกจ่ายสิ่งของจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้อําเภอทุกอําเภอ ตรวจสอบ 
ดูแลแนวทางการปฏิบัติในการแจกจ่ายให้เป็นไปตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) อย่างเคร่งครัด 

2.2 ตู้ปันสุขจังหวัดชลบุรี มีการจัดตั้งตู้ปันสุข ตามสถานที่ต่าง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี รวม 
185 แห่ง ผู้รับผิดชอบคือ รัฐบาลให้การดูแล 85 แห่ง เอกชนให้การดูแล 102 แห่ง 



การเรยีนรู้เชิงปฏิบตัิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นท่ี 74 

 

17 
 

2.3 กองทุนชลบุรีต้องรอดเปิดตัวกองทุนฯ วันที่ 17 เมษายน 2563 โดยนายภัครธรณ์ 
เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี  ดําเนินการจัดตั้งกองทุน
เพ่ือรับเงินบริจาคร่วมสมทบการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนฯ และนําไปใช้แก้ไขปัญหาที่จํา เป็น
เร่งด่วน เช่น โครงการปันสุขมอบถุงน้ําใจชลให้ประชาชน 

2.4 หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (ครัวเรือนละ 1 ,000 บาท) 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา ดังนี้ สัญชาติไทย/ อายุ 18 ปีขึ้นไป/ ไม่เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ข้าราชการบํานาญ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ ต้องอยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตอปท. นั้นๆ/ มีฐานะ
ยากจน/ เป็นผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการเฝูาระวังการระบาดของโรคโควิด - 19 ปัจจุบันได้ดําเนินการ
ช่วยเหลือมอบเงินเยียวยาฯ ไปแล้ว 116,000 ครัวเรือน 

 

๔. ผลการด าเนินงาน (มีนาคม-ปัจจุบัน) 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19 จังหวัดท่องเที่ยวทางทะเลอย่างจังหวัดชลบุรี 
จึงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยปรากฏว่าที่ผ่านมาจังหวัดชลบุรีมีผู้ปุวยสะสมจํานวน 87  ราย รักษา
หายจํานวน 85 ราย เสียชีวิตจํานวน 2 ราย โดยจําแนกเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดชลบุรี จํานวน  53  ราย
และเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากภายนอกจังหวัดชลบุรี จํานวน 34  ราย อย่างไรก็ดีในปัจจุบันจังหวัด
ชลบุรีไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มา 55 วันต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 
มิถุนายน 2563) และจากผลของการดูแล เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ครัวเรือนในจังหวัดชลบุรีได้รับการดูแลแล้วไม่น้อยกว่า 116,000 ครัวเรือน 

 

5. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางแก้ไข 

จากการที่จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับต้น ๆ ของประเทศ ทําให้จังหวัด
ชลบุรี มีศักยภาพที่ได้เปรียบมากกว่าอีกหลายจังหวัด แต่ในขณะเดียวกัน ความเจริญทางเศรษฐกิจทําให้
การดําเนินการของจังหวัดเกิดปัญหาอุปสรรคที่สําคัญหลายประการ แต่อย่างไรก็ตาม จังหวัดชลบุรีได้
ตระหนักและกําหนดแนวทางการแก้ไข รวมสรุปที่สําคัญ ดังนี้ 

5.1) มีนักท่องเที่ยวและผู้เดินทาง เข้ามาในจังหวัดชลบุรีจํานวนมาก ทําให้การติดตาม ตรวจสอบ 
Time Line ผู้ติดเชื้อเป็นไปด้วยความยากลําบาก ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้กําหนดการแก้ไขโดยจัดตั้งจุดตรวจ
หลักเพ่ือทําหน้าที่คัดกรอง ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายของประชาชนโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จํานวน 8 จุด ดังนี้ 

- อําเภอเมืองชลบุรี บริเวณถนนสุขุมวิท ฝั่งขาออก 
- อําเภอศรีราชา บริเวณหน้า สภ.ศรีราชา ฝั่งขาออก 
- อําเภอบางละมุง บริเวณตรงข้าม สภ.บางละมุง ฝั่งขาเข้าเมืองพัทยา 
- อําเภอสัตหีบ บริเวณสํานักงานเทศบาลนาจอมเทียน 
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- อําเภอพานทอง บริเวณศูนย์ อปพร. 
- อําเภอพนัสนิคม บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 330 ฝั่งขาออก 
- อําเภอหนองใหญ่ บริเวณจุดให้บริการประชาชน หน่วยบริการตํารวจทางหลวงหนองใหญ่ 
- อําเภอเกาะสีชัง บริเวณสี่แยกท่าล่าง 
5.2) มีผู้ฝุาฝืนข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เป็นจํานวนมาก ทําให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อการดําเนินมาตรการ
ของจังหวัด ซึ่งจังหวัดชลบุรีร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพ้ืนที่ ได้ออกดําเนินการตามข้อกําหนด
กฎหมายโดยเคร่งครัด 

5.3) เกิดกระแสข่าวลวง (Fake News) ในสื่อออนไลน์ที่โจมตีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ ทําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่คราดเคลื่อนจากความเป็นจริง ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้ดําเนินการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ในการตรวจสอบและตอบโต้เหตุการณ์เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทัน
ด่วน และอาจส่งผลร้ายแรงแก่ประชาชน รวมถึงการตรวจสอบและแก้ไขกระแสข่าวลวง โดยเปิดทําการ 
24 ชั่วโมง 

 

6. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

6.1 ประชาชนทั่วไป ได้รับการปูองกันจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างทั่งถึง 
เป็นธรรม 

6.2 ผู้ติดเชื้อฯ ได้รับการตรวจพบและบําบัดรักษาจนหายเป็นปกติอย่างทันท่วงที 
 

7. ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

7.1 เศรษฐกิจหยุดชะงัก จากสภาวะการลดลงของนักท่องเที่ยว โรงแรม สถานบริการ สถาน
ประกอบการ ร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรมหยุดกิจการ เกิดการชะลอหรือเลิกการจ้างงาน 

7.2 เกิดวิถีการดําเนินชีวิตใหม่ (New Normal) ในสังคม 
7.3 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีเวลาในการฟื้นฟูสภาพ 
 

8.ทัศนคติของภาคส่วนต่าง ๆ รัฐ ท้องถิ่น ประชาชน 

ทัศนะคติของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นฝุายปกครอง สาธารณสุข ทหาร ตํารวจ พลเรือน ทุก
ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับตั้งแต่องค์การบริการส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล และ เมืองพัทยา ตลอดจนภาคเอกชน ประชาชน ต่างมองเห็นเป็นทิศทางเดียวกันว่าการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นี้เป็น วาระแห่งชาติ ที่ทุกฝุายต้องร่วมมือกันอย่าง
จริงจัง เพื่อผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน 
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

9.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีภาวะความเป็นผู้นําสูง กระบวนการคิดและตัดสินใจ บนฐานของการมี
ส่วนร่วมที่จะเสนอความคิด(ระดมสมอง) อยู่ในกรอบการปฏิบัติของกฎระเบียบ ที่มุ่งประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่าง “รอบด้าน เป็นธรรม และทั่วถึง” จึงเป็นที่ยอมรับและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ทุกหน่วยงาน 

9.2 การร่วมดําเนินการที่ทุกภาคส่วนต่างปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจงาน แต่ใช้จุดมุ่งหมายและ
วิถีทางเดียวกัน (ทีมงาน/ บูรณาการ) 

9.3 การประสานการปฏิบัติอย่างสอดคล้อง ลงตัว ของการปกครองท้องที่ (จังหวัด อําเภอ ตําบล 
หมู่บ้าน) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล 
เมืองพัทยา) 

 

10. บทเรียนที่ได้รับ 

จากการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน และผลสําเร็จของการบริหารจัดการ การปูองกัน และระงับ
ยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในระดับจังหวัด ของจังหวัดชลบุรี พบว่า รูปแบบการปกครองของ
ประเทศไทยที่แบ่งอํานาจการปกครองออกเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นดังในปัจจุบัน เป็น
ทุนทางสังคม – การเมือง ที่มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก 
โดยที่การใช้อํานาจทางการปกครอง ในแนวดิ่ง ที่ราชการส่วนกลาง/กระทรวงวางเป็นกรอบการปฏิบัติ ก็
ยังให้ความสําคัญกับการยืดหยุ่นในการปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาค/จังหวัด/อําเภอ ใน
ขณะเดียวกัน หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ก็มีส่วนร่วมในการนําแนวนโยบายของราชการส่วนกลางไป
ปฏิบัติในพ้ืนที่โดยประสานสอดคล้อยอย่างเป็นทิศทางเดียวกัน กับภูมิภาค/จังหวัด/อําเภอ เฉพาะอย่างยิ่ง
ในแง่งบประมาณ จึงอาจกล่าวได้อย่างชัดเจนว่า ความสําเร็จในการพัฒนาหรือขับเคลื่อนประเทศไทย ไม่ว่า
ในเรื่องใด จะสําเร็จได้ด้วยความสมานฉันท์ของระบบการปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
อย่างมีเอกภาพภายใต้หลักการ Single of Command และ Unity of Command 
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11. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการการ
ป้องกัน และยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 

11.1 ควรมอบหมายให้มีหน่วยงาน/บุคลากร ทําหน้าที่ในการสื่อสาร ให้ข้อเท็จจริง โดย
ปราศจากการปิดบังข้อมูล โดยสื่อสารไปด้วยความสุภาพ น่าเชื่อถือ เพ่ือให้ได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชน และได้รับความร่วมมือจากประชาชน และภาคเอกชน อย่างเต็มกําลัง ผ่านกลไกระดับพ้ืนที่
หมู่บ้าน/ชุมชน เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) 
อาสาสมัครทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (กษม.) เป็นต้น 

11.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งสร้างและทําความเข้าใจในความสําคัญของวัฒนธรรมน้ําใจไทย เช่น 
กิจกรรมที่แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจ เอ้ือเฟ้ือ เอ้ืออาทรต่อกัน อันจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายภาครัฐใน
ระยะยาว และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองของภาคประชาชนด้วย 

รัฐบาล 

พรบ.โรค พรก.ฉุกเฉิน 

กระทรวง 

ศบค. 

ส่วนราชการ จ. อบจ. 
ศบค.จว 

ตําบล อปท. 

อําเภอ 

หมู่บ้าน 

พัทยา ส่วนราชการ อ. 

จิตอาสา 

อาสาสมัคร ต่างชาติ 

คนไทย 

ผู้รับผลกระทบ 

ประชาชน 

หมู่บ้าน หมู่บ้าน 

อําเภอ อําเภอ 

ศบค.จว ศบค.จว 
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11.3 รณรงค์การดํารงชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ให้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันในการปูองกันการ
แพร่ระบาดระยะใหม่ (ถ้ามี) ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

11.4 เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจแบบ Big push คือ ฟ้ืนฟูพร้อมกันทุก
ภาค ทั้งภาคการท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชกรรม ภาคเกษตรกรรม เพ่ือให้เกิดการจ้างงาน
และเกิดการไหลเวียนของกระแสการใช้จ่ายอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว โดยเฉพาะประชาชนในระดับครัวเรือน
และหมู่บ้าน ผ่านบริการพิเศษเพ่ิมเติมต่างๆ ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

11.5 นําเสนอแผนยุทธศาสตร์การรับมือการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ระยะ 2 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

***************************** 

 
แผนยุทธศาสตร ์

“ชลบุรีไทยชนะ Smart and Safety City” 
 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 8 ขั้นตอน 

ขั้นที่ 1 การก าหนดความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Need: SN) 
จากการศึกษาวิเคราะห์และวินิจฉัย สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสีย 

และ Dynamic change พบว่า จ.ชลบุรี “เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก และมีความจําเป็นที่
จะต้องวางแผนยุทธศาสตร์ในการรับมือการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อจากไวรัส COVID-19 ระยะที่ 2 รวมทั้ง 
โรคระบาดชนิดอื่น ๆ ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงในลักษณะ Pandemic เช่นเดียวกับ COVID-19” 

ขั้นที่ 2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning: SP) 
จากการศึกษาปัจจัยทั้ง 5 ประการ ได้แก่ ความสําคัญ ผลกระทบ สภาพปัญหา ความเป็นไปได้ 

และความเชื่อมโยงของนโยบาย พบว่า SP ของ จ.ชลบุรี คือ “การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมปลอดภัยในทุกมิติ บนพ้ืนฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ระบบนิเวศน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมที่สมัยใหม่ โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19  จังหวัดชลบุรี สามารถปูองกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี จนถึงขณะนี้ 22 
มิถุนายน 2563 ไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ (ยอดเป็น 0) เป็นวันที่ 57” 

ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ SWOT และ การก าหนด VISIONS ของจังหวัดชลบุรี 
จุดแข็ง (Strengths) มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงสร้างพื้นฐาน สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวกที่พรั่งพร้อม ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนเป็นมืออาชีพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความแข็งเข้ม ให้ความร่วมมือกับทางราชการ
ส่วนภูมิภาคและส่วนกลางเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน (ทีมชลบุรีไทยชนะ) และที่สําคัญประสบความสําเร็จใน
การรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้เป็นอย่างด ี



การเรยีนรู้เชิงปฏิบตัิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นท่ี 74 

 

22 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางไปสู่จังหวัดอ่ืนของภาคตะวันออกมี
การจราจรคับคั่ง มีผู้คนจากต่างท้องที่และชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประกอบอาชีพในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี
เสี่ยงต่อการก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน และอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ 

โอกาส (Opportunities) เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับโลก ต่างชาติยอมรับ
ไทยสามารถรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัส COVID-19 ได้ดีมาก และเป็น
ประเทศกําลังพัฒนาประเทศเดียวที่สามารถรับมือการแพร่ระบาดได้ดีเป็นอันดับที่ 6 ของโลก และเป็น
อันดับที่ 1 ของเอเชีย และรัฐบาลมีนโยบายใช้จ่ายงบประมาณจาก พรก.เงินกู้ เพ่ือการปูองกัน ยับยั้ง และ
ฟ้ืนฟู ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ประกอบกับ 
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายโครงการจ้างงานเพ่ือการปูองกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 

ภัยคุกคาม (Threats) เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดระยะที่ 2 ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุุน และเกาหลีใต้ ส่งผลกระทบต่อการเปิดประเทศเพ่ือรับนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ และผู้ประกอบการและการจ้างงานในภาคธุรกิจต่าง ๆ 
 Visions วิสัยทัศน์ จ.ชลบุร ีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คือ    
“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการนิคมอุตสาหกรรมปลอดภัยในทุกมิติบนพ้ืนฐานของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อคุณภาพชีวิต ภายใต้นวัตกรรมที่ล้ําสมัย” 

ขั้นที่ 4 ประเด็นการพัฒนา (ยุทธศาสตร์) การก าหนดพันธกิจ (Missions) และประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) การก าหนดเป้าประสงค์ (Goals) และเป้าหมาย (Targets) 
ยุทธศาสตร์ “เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวปลอดภัยในทุกมิติ” (3 ระยะ) 
 Mission การจัดการการท่องเที่ยวและการนิคมอุตสาหกรรมปลอดภัยในทุกมิติ 
 Goals นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวชลบุรีทุกคนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และ
ภัยอาชญากรรม 
 Target จํานวนผู้ติดเชื้อ ผู้ปุวย และผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของจังหวัดชลบุรี
เป็นศูนย์ (0) ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 
 Target สถิติคดีอาชญากรรมของจังหวัดชลบุรีลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2564 

ขั้นที่ 5 การก าหนดกลยุทธ์ (การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ) 
 ระยะที่ 1 กลยุทธ์ “การป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 
ดาวกระจาย” (Mission base - Basic change) 
 โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการเครื่องที่เร็ว “ชลชนะ COVID-19” เพ่ือเป็นการปูองกันและยับยั้งการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระยะที่ 2 ซึ่งอาจเกินขึ้นในประเทศไทย โดยแนวคิดการ
ทํางานตรวจคัดกรองโรคเชิงรุก ไม่ต้องตั้งด่านเพื่อรอคัดกรองหรือรอให้มีผู้ติดเชื้อผู้ปุวยเกิดข้ึนก่อน แต่เป็น
การสํารวจตรวจสอบคัดกรอง“แบบดาวกระจาย ถึงบ้าน-ถึงรถ-ถึงคน” ทํางานตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงใน
สถานที่หรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวที่แสดงอาการไอ มีไข้เกินค่ามาตรฐาน กลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ New normal กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมเสี่ยง (เด็กแว้น มั่วสุม รวมกลุ่มดื่ม
สุรา) รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น 
 โดยการจัดตั้ง ชุดปฏิบัติการเครื่องที่เร็ว “ชลชนะ COVID-19” ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ๆ ละ 1 ชุด 
และเพ่ิมข้ึนสําหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาใช้บริการเป็น
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จํานวนมาก เช่น หาดบางแสน หาดพัทยา อ่างศิลา สวนนงนุช และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอ่ืน ๆ ใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับจํานวนคน ที่สําคัญ จะต้องเน้นออกตรวจคัดกรองให้เหมาะสมกับช่วงเวลา เช่น วัน
เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่มีคนมาท่องเที่ยวจํานวนมาก “มีการสุ่มตรวจวัดอุณหภูมิ สังเกตอาการ 
และท่ีสําคัญให้มีการสุ่มตรวจโดยวิธีการ Throat Swab เพ่ือตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจพิเศษ” 

 ระยะที่ 2 กลยุทธ์ เมืองท่องเที่ยวปลอดโรค “AI –CCTV กล้องตรวจคัดกรองโรคอัจฉริยะ” 
(Creative Base - Advance change) 

โครงการจัดหาระบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระยะที่ 2 ด้วยระบบ AI-CCTV กล้อง
ตรวจคัดกรองโรคอัจฉริยะ 

เพ่ือให้มีระบบตรวจคัดกรองโรคกล้องตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ผ่านทางกล้อง 
CCTV ด้วยระบบการประมวลผลข้อมูลที่ใช้ AI ในการทํางาน เป็นการพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองโรค ที่
จัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนชุดปฏิบัติการดาวกระจาย ของกลยุทธ์ระยะที่ 1  ซึ่งสามารถตรวจคัดกรองได้ตลอด 
24 ชั่วโมง ผ่านกล้อง CCTV อัจฉริยะที่เชื่อมโยงกับระบบ CCTV เดิมซึ่งมีอยู่แล้วเกือบทุกแห่งภายในเขต
จังหวัดชลบุรี โดยจะต้องจัดหาระบบกล้อง CCTV และระบบปฏิบัติการ AI ที่สนับสนุนระบบการทํางาน
เพ่ือการปูองกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระยะที่ 2 

 ระยะที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3 “ชลบุรีไทยชนะ Wristband (นาฬิกาสายรัดข้อมืออัจฉริยะ)” 
(Innovation Base - Advance change) 
 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือการปูองกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 ระยะท่ี 2 ผ่านโปรแกรม (Application) นาฬิกาสายรัดข้อมืออัจฉริยะ 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีระบบการปูองกัน ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 
ผ่านนวัตกรรม Wristband นาฬิกาสายรัดข้อมืออัจฉริยะ ซึ่งใช้สําหรับติดตามตัวนักท่องเที่ยวและชาว
ชลบุรีแบบเรียลไทม์ โดยสามารถวัดอุณหภูมิร่างกายและตําแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน ประมวลผลข้อมูลแบบ
เรียลไทม์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยมีศูนย์ปฏิบัติการดิจิทัลที่ทําหน้าที่ลงทะเบียน ตรวจติดตาม 
และประมวลผลข้อมูลอุณหภูมิ ตําแหน่งปัจจุบันของผู้สวมใส่นาฬิกาสายรัดข้อมืออัจฉริยะ ทําให้ทราบว่าผู้
สวมใส่มีอุณหภูมิร่างกายเข้าข่ายต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อ หรือผู้ปุวย และยังทําให้ทราบว่ามีผู้ใดบาง
เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดโดยทราบจากตําแหน่งของนาฬิกาฯ ของประชาชนแต่ละคน 
 โครงการสิทธิพิเศษสําหรับผู้สวมใส่ ชลบุรีไทยชนะ Wristband (ซื้อประกันสุขภาพราคาถูก
สําหรับนักท่องเที่ยว เพ่ือรับการรักษาพยาบาลฟรี หากปุวยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 นอกจากนี้ยัง
สร้างแรงจูงใจโดยการมอบส่วนลดพิเศษต่างๆ ผ่านร้านค้า โรงแรม สถานบริการ และสถานประกอบการ 
ร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 20 สําหรับนักท่องเที่ยวที่สวมใส่ ชลบุรีไทยชนะ Wristband) เพ่ือเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือในการสวมใส่ นาฬิกาสายรัดข้อมืออัจฉริยะ
ตลอดเวลาที่พํานักอยู่ภายในเขตจังหวัดชลบุรี 
 โดยให้มีการขยายผลไปยังโครงการ/กิจกรรมรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในผ่าน
ระบบ ชลบุรีไทยชนะ Wristband และการปูองกันและยับยั้งโรคฯ ในพนักงานและแรงงานที่ปฏิบัติงานอยู่
ภายในการนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง เพื่อปูองกัน ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ใน
เจ้าหน้าที่และแรงงานของบริษัทในการนิคมอุตสาหกรรม ผ่านนวัตกรรม Wristband นาฬิกาสายรัดข้อมือ
อัจฉริยะ 
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ขั้นที่ 6 การก าหนดตัววัดผล(ตัวช้ีวัด) KPI 
 ระยะที่ 1 จํานวนชุดปฏิบัติการเครื่องที่เร็ว “ชลชนะ COVID-19” ของจังหวัดชลบุรีได้รับการ
จัดตั้งครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน” คิดเป็นร้อยละ 100 
 ระยะที่ 2 ศูนย์ปฏิบัติการพร้อมระบบกล้อง AI-CCTV  ได้รับการจัดติดตั้งพร้อมสามารถเปิด
ระบบปฏิบัติการได้ภายในเดือนตุลาคม 2563 

ระยะที่ 3 จํานวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางเข้าเพ่ือท่องเที่ยวในเขตจังหวัดชลบุรี 
จะต้องสวมใส่นาฬิกาสายรัดข้อมืออัจฉริยะ ร้อยละ 100 ภายในเดือนปี พ.ศ.2564 
 
ขั้นที่ 7 น ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Do Check Action) 

ขั้นที่ 8 สรุปผลการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Dynamic change) 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) ที่ส าคัญ คือ 

 ภาวะผู้น าการบริหารงานแบบ Collaboration –Innovation- Digitalization ภายใต้การ
ท างานร่วมกันกับทีมชลบุรีไทยชนะ ที่ประกอบไปด้วย ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์การต่าง ๆ ในรูปแบบประชารัฐ ด้วยการใช้นวัตกรรมใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนรับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแบบ Dynamic 
change 

MOTTO 

“1 ล้านหัวใจ 1 ไทยชนะ” 

“ 1 Million Hearts 1 Thai Chana” 
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของจังหวัดชลบุรี 

   

 
 

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุณาบรรยายสรุป การด าเนินการของจังหวัดชลบุรี 
 
 

 
 
 

ลงพื้นที่รับทราบข้อมูลจริงจากท่านสาธารณสุขจังหวัด และชุมชนในเขตจังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 

รับข้อมูลส าคัญจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 
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การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการป้องกัน  
ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในระดับอ าเภอ 
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 

การบริหารจัดการป้องกัน ระงับยับยั้ง การระบาดของโรคไวรัสโควิด 
ในระดับอ าเภอ ของอ าเภอบ้านบึง 

 
จัดท าโดย 

 
กลุ่มปฏบิัติการ 3 (กป.3) 

1. นางสาววริษฐา   สงวนเสริมศรี ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน  
 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๒. นางสาวอารียา   ไกรทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 
  ส านักตรวจราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
3. นายหัฎฐะพล    เมฆอาภา นายอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
4. นายสมชัย    บูรณะ นายอ าเภอน้ ายืน จังหวดัอุบลราชธานี 
5. นายด ารงศักดิ์    แก้วดวง นายอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
6. นายจรูญ    วิริยะสังวร นายอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภ ู
7. นายปิยะศักดิ์    สามัคควีีระวัฒนะ   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุร ี
8. นายอารุณ    ปินตา หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  จังหวัดเชียงราย 
๙. นายกิตติวีร์    มุตตาหารัช ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1๐. นายอัครพงษ์   เขียวแจ่ม ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อมจังหวดักาฬสินธุ์ 

 
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสตูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 74 

สถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 
พุทธศักราช 2563 
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ค าน า 
 
  เอกสารการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) “การบริหารจัดการปูองกัน ระงับ
ยับยั้ง การระบาดของโรคไวรัสโควิดในระดับอําเภอ ของอําเภอบ้านบึง” ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเรียนรู้ของ
คณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง กลุ่มปฏิบัติการที่ 3 (กป.3) รุ่นที่ 74 ปีงบประมาณ 2563 ที่
ได้จากการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สําคัญของอําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค
โควิด 19 ของอําเภอบ้านบึง ซึ่งผลของการศึกษาและเรียนรู้ครั้งนี้ นอกจากจะได้รับทราบรูปแบบและกลไก
ของการบริหารจัดการ ตลอดจนผลการดําเนินงานของอําเภอบ้านบึง ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคที่ผ่าน
มาแล้ว ยังได้เห็นบทเรียนจากการด าเนินงานของอ าเภอ และน าไปสู่ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการการปูองกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัส 
โควิด - 19 ตลอดจนการบริหารจัดการสถานการณ์หากมีกรณีการเกิดโรคระบาดรุนแรง ซึ่งคณะผู้จัดท า
หวังว่า รายงานผลการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้เกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยต่อไป 
 
 
 

คณะผู้จัดท า 
  นักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 74 

กลุ่มปฏิบัติการที่ 3 (กป.3) 
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 กรอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)  
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาด 

ของโรคไวรัสโควดิ-19 ในระดับอ าเภอ ของอ าเภอบ้านบึง 
 
1. ความเป็นมา 

 1.1 ประวัติความเป็นมา และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง       
ของพื้นที่อ าเภอบ้านบึง 

  สมัยดั้งเดิม พื้นที่อําเภอบ้านบึงโดยทั่วไป เป็นปุาทึบ มีสัตว์ปุานานาชนิดอาศัยอยู่ มีชุมชนที่
เป็นหมู่บ้าน ตั้งเรียงรายกันเป็นระยะ ๆ ห่างไกลกันพอสมควร และมีอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น ปลูก
พืชไร่ จับสัตว์ปุายังชีพ พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงในปัจจุบัน เป็นที่ลุ่มน้ําท่วมขัง โดยทั่วไปชาวบ้าน
เรียกกันว่า “มาบ” เป็นแหล่งน้ําตามธรรมชาติที่ชุมชนดังเดิมได้ใช้สอยมาตลอด และสายน้ําไหลมาจากภูเขา
นั้นก็ได้ไหลไปยังอําเภอพานทองอีกสายหนึ่ง 
  แหล่งถิ่นฐานชุมชนเก่า คือบริเวณหน้าลํามาบนั่นเอง คือ บริเวณตั้งแต่หน้าวัดบุญญฤทธยา
ราม จนถึงบริเวณวัดบึงบวรสถิตย์ และเริ่มมีตลาดบึงเป็นแหล่งชุมชนในปี พ.ศ. 2462 อําเภอบ้านบึงได้รับ
การยกฐานะเป็นกิง่อําเภอบ้านบึงในปี พ.ศ. 2464 และในปี พ.ศ. 2481 นายอํานาจ เนื่องจํานงค์ คหบดี
สมัยนั้น ได้เป็นผู้นําในการยกฐานะจากก่ิงอําเภอเป็นอําเภอ โดยเสนอต่อทางการว่า ขอยกท่ีดินของนางเทศ 
กาญจนพังคะ ซึ่งเป็นมารดาของภรรยา เป็นสถานที่ตั้งที่ว่าการอําเภอและสถานที่ราชการต่าง ๆ พร้อมกับ
สร้างที่ว่าการอําเภอให้อีก 1 หลัง โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย 
  ที่ว่าการอําเภอบ้านบึงสมัยนั้น เป็นเรือนไม้ทรงปั้นหยา มุขกลาง มีบันไดขึ้นทั้ง 2 ข้าง 
ก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. 2481 และใช้ในราชการตลอดมาจนถึงปี พ.ศ. 2528 ต่อมาปี พ.ศ. 2529   
นายอารยะ วิวัฒน์วานิช นายอําเภอบ้านบึง ได้เชิญชวนคหบดีและชาวอําเภอบ้านบึง ช่วยกันสร้างที่ว่า  
การอําเภอหลังใหม่ เริ่มก่อสร้างในวันที่ 5 มิถุนายน 2531 และแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2531 เป็น
ที่ว่าการอําเภอหลังเดียว ในประเทศไทยที่มีแบบแปลนพิเศษต่างจากที่อ่ืน มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีต  
3 ชั้น ขนาด 19 x 34 x 17  เมตร การอพยพคนมาตั้งรกรากนั้น เกิดจากการนําอุตสาหกรรมปุาไม้ที่
อําเภอศรีราชา โดยเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) จึงมีการทําปุาไม้ หักล้าง ถางพงเต็มพ้ืนที่ ผู้คน
จึงอพยพมาไม่ขาดสายเพื่อมาแผ้วถางปุา  ทําไร่อ้อย และตัดไม้ส่งเป็นอุตสาหกรรม 

  ประชาชนในพื้นที่อ าเภอบ้านบึง มี 2 เชื้อสายหลัก คือ 
  (1) เชื้อสายชาวจีน 
   เดินทางมาจากตัวจังหวัดชลบุรี และมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ โดยส่วนใหญ่มาจากเมือง 
โผ้วเล้ง จังหวัดกวนจัว มณฑลแต้จิ๋ว 
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  (2) เชื้อสายชาวลาว 
   มาจากบ้านเซิดใหญ่ ท่าศาลา อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตั้งรกรากบริเวณชุมชน
ย่อยเชิดน้อย และมาจากเวียงจันทน์ ตั้งรกรากบริเวณวัดสํานักบก และบริเวณชุมชนหนองโคลน อําเภอ
บ้านบึง 

  วัฒนธรรมและประเพณีส าคัญของอ าเภอบ้านบึง ได้แก่ 
  (1) ประเพณีว่ิงควาย เริ่มจัดในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 ของทุกปี ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ประเพณีที่มีอยู่แห่งเดียวในโลก ประเพณีวิ่งควายเกิดขึ้นจากความเชื่อว่า ถ้ามีควายเจ็บปุวยหรือตาย
เนื่องจาก “ห่ากินควาย” ชาวบ้านเจ้าของควายก็ต้องบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อถือ ให้ดูแลสุขภาพของควาย
ซ่ึงเป็นสัตว์คู่ทุกข์คู่ยากให้แข็งแรงปลอดภัย 
  (2) ประเพณีกินเจ เป็นประเพณขีองประชาชนอําเภอบ้านบึงเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ เดิม
เดินทางไปกินเจที่โรงเจใหญ่ จังหวัดชลบุรี แต่การเดินทางไม่ค่อยสะดวก จึงได้เริ่มมีประเพณีกินเจที่อําเภอ
บ้านบึง โดยจัดในเดือนตุลาคมของทุกป ีเป็นเวลา 10 วัน หรือมากกว่า 
  (3) ประเพณีบุญบ้านบึง จัดในช่วงวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 17 - 19 เมษายน ของทุกปี 
  นอกจากนี้ อําเภอบ้านบึงยังมีสิ่งศักด์ิสิทธิ์ตามความเชื่อซึ่งเป็นที่สักการะกราบไหว้ของชาวจีน 
ที่อยู่ในอําเภอบ้านบึง ที่สําคัญคือ ศาลเจ้าเซียนซือไท้ นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าใหญ่น้อยอีกหลายแห่ง ได้แก่ 
ซากอเอ้ีย ซําก่า ศาลเจ้ากวนอู เป็นต้น 
  อําเภอบ้านบึงยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่ง คือ สิงโตหิน ซึ่งมีอยู่ 1 คู่ ตั้งอยู่เพ่ือเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ปูองกันสิ่งอัปมงคลที่จะเข้ามากล้ํากลาย ถือเป็นเจ้าพิทักษ์ที่สําคัญซึ่งได้รับความเคารพเชื่อถือ
ตลอดมา 

  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  พ้ืนที่อําเภอบ้านบึงส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีแนวเทือกเขา สมัยก่อนเหมือนเป็นเมืองปิด มี
อุตสาหกรรมน้ําตาลเป็นหลัก การเดินทางมีถนนเชื่อมชลบุรีเพียงสายเดียว มีถนนสาย 331 ที่กองทัพ
ทหารอเมริกันมาสร้างสนามบินอู่ตะเภา และได้ตัดถนนเชื่ อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงจังหวัด
นครราชสีมา ถนนสายนี้เป็นเส้นทางหลักเชื่อมกับถนนชนบทของชาวอําเภอบ้านบึงหลายสิบสาย สร้าง
ความสะดวกสบายโดยเฉพาะการเดินทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการขนส่งพืชผลการเกษตร 
และการสัญจรทั่วไป 
  พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่  เมื่อครั้งเป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครอง มี พล.อ.เกรียงศักดิ์ 
ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี มีนโยบายเร่งด่วนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 คือ 
  - ตัดถนนบ้านบึง - แกลง (สาย 344) เชื่อมจังหวัดชลบุรี เพ่ือลดระยะการเดินทางไป
จังหวัดจันทบุรี ได้ถึง 100 กิโลเมตร ทําให้การขนส่งพืชผลสะดวกรวดเร็ว ประหยัดน้ํามัน และเวลา 
  - ตัดถนนบ้านบึง - บ้านค่าย เพ่ือรองรับการวางท่อก๊าซธรรมชาติที่ขึ้นจากอ่าวไทย ขนาน
ตามแนวถนน และขยายถนนชลบุรี - บ้านบึง เป็นถนนคอนกรีต เชื่อมถนนสุขุมวิท กับถนนบางนา - ตราด 
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  ต่อมาเมื่อถนนทุกสายสร้างเสร็จ อําเภอบ้านบึงจึงกลายเป็นเมืองเปิด ก่อให้เกิดธุรกิจ
มากมาย  มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากจนระบบสาธารณูปโภครองรับไม่ทัน โดยเฉพาะการขาดแคลนแหล่ง
น้ําขนาดใหญ่รองรับอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นมากมาย 

 1.2 สภาพปัญหาของการระบาดในพื้นที่อ าเภอบ้านบึง 
  สําหรับการพบผู้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 
19 ภายในจังหวัดชลบุรี จําแนกผู้ปุวยตามพ้ืนที่ได้ ดังนี้ อําเภอเมืองชลบุรี 27 ราย อําเภอบางละมุง 41 
ราย อําเภอศรีราชา 6 ราย อําเภอพนัสนิคม ๑ ราย อําเภอพานทอง 3 ราย อําเภอสัตหีบ 4 ราย อําเภอ
หนองใหญ่ 1 ราย อําเภอบ้านบึง 1 ราย และมีผู้ปุวยจากจังหวัดระยองมารักษาตัวที่จังหวัดชลบุรี จํานวน 
๑ ราย 
  ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน อําเภอบ้านบึงพบผู้ปุวยที่ติดเชื้อ จํานวน 1 
ราย และรักษาหายแล้ว โดยผู้ปุวยได้มีการสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อที่กรุงเทพฯ และพบว่าตนเองมีอาการปุวย
และติดเชื้อ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 โดยเริ่มแรกได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ แต่เนื่องจาก
สิทธิในการรักษาของตนอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านบึง จึงได้เดินทางมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบ้านบึง ใน
วันที่ 5 เมษายน 2563 ด้วยรถยนต์ส่วนตัว และได้รักษาหายออกจากโรงพยาบาลบ้านบึง เมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2563 โดยหลังจากนั้น อําเภอบ้านบึงก็ไม่พบผู้ปุวยที่ติดเชื้อจนถึงปัจจุบัน 

 1.3  รูปแบบการแก้ปัญหาในพื้นที่อ าเภอบ้านบึง 
  อําเภอบ้านบึงได้มีการจัดตั้งกลไกเพ่ือบริหารจัดการสถานการณ์ เพื่อปูองกัน สกัดกั้น ไม่ให้
เชื้อเข้าพ้ืนที่ และยับยั้งการแพร่ระบาดในพ้ืนที่อําภอ ดังนี้ 
  1) จัดตั้งศูนย์ในการบัญชาการ สั่งการ ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพ่ือเป็นศูนย์ในการบัญชาการและการบูรณาการทุกภาคส่วนในการ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นเอกภาพ 
  2) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับอําเภอ ตําบล หมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือเป็น
การควบคุมผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่ โดยมีการให้คําแนะนําในการปูองกันตนเองและกํากับดูแลผู้ที่เดินทางเข้าใน
พ้ืนที่อําเภอ เฝูาระวัง สังเกตอาการ แยกกักตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน 
  3) จัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วประจําตําบล เพ่ือดําเนินการตรวจสอบบุคคลที่
เดินทาง เข้ามาในพ้ืนที่ หมู่บ้าน/ชุมชน 
  4) ทุกภาคส่วนช่วยกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความร้ายแรงของโรค 
และวิธีการรับมือ ปูองกัน สู้กับโรคดังกล่าว 
  5) ดําเนินการตามมาตรการในการคุมเข้ม ตามคําสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอ
บ้านบึง (ศปก.อ.) อาทิ มีคําสั่งให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่อําเภอบ้านบึงทุกคน จะต้องกักตัว ๑๔ วัน ทุก
กรณี (ไม่ว่าจะเดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงหรือไม่ใช่พ้ืนที่เสี่ยงก็ตาม) พร้อมทั้งตรวจสอบสถาน
ประกอบการ และสถานที่ต่างๆ ให้ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี 
  6) มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด สําหรับการเดินทางเข้า - ออก ภายในพ้ืนที่อําเภอบ้านบึง 
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 1.4 ความคาดหวังของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน 
 1) ภาคประชาชน 
  สามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจํากัด และมีผู้ปุวยเสียชี วิตน้อยที่สุด เพ่ือ
ปูองกันควบคุม และชะลอการระบาด โดยยึดหลัก “ชีวิตและสุขภาพของประชาชนเป็นสําคัญ” โดย
ประชาชนในอําเภอบ้านบึงต้องปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 2) ภาคผู้ปฏิบัติงาน 
  2.1) มีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แนวทางเดียวกันอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยการสั่งการจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอบ้าน
บึง (ศปก.อ.) 
  2.2) สามารถสกัดกั้นมิให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เข้ามาแพร่
ระบาดในพื้นที่ของอําเภอได้ 
 
2. เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 2.1 ราษฎรในพื้นที่ปลอดโรค 
  สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้อยู่ใน
วงจํากัด และมีผู้ปุวยหรือผู้เสียชีวิตน้อยท่ีสุด เมื่อมิให้มีการแพร่เชื้อในวงกว้าง ซึ่งจากสถานการณ์โรคตั้งแต่
เริ่มมาตรการควบคุมโรคจนถึงปัจจุบัน อําเภอบ้านบึงพบผู้ติดเชื้อเพียง 1 ราย ซึ่งเป็นการส่งตัวการ
รักษาพยาบาลตามสิทธิรักษาพยาบาลของผู้ปุวยมาที่โรงพยาบาลบ้านบึง 

 2.2 ผู้ที่กลับมาจากพื้นที่ท่ีโรคระบาดทุกคนต้องกักตัว 14 วัน 
  1) ประชาชนที่เดินทางเข้ามาในเขตอําเภอบ้านบึงทุกคน ไม่ว่าจะมาจากประเทศ/จังหวัด ที่
เป็นพ้ืนทีเ่สี่ยงหรือแม้จะไม่ใช่พ้ืนทีเ่สี่ยงก็ตาม จะต้องมีการเฝูาดูอาการด้วยการกักตัว ๑๔ วัน 
  2) ให้ประชาชนทุกคนทราบถึงความร้ายแรงของโรคและมาตรการในการควบคุมมิให้เชื้อ
โรคเข้าสู่ร่างกาย อาทิ สวมใส่หน้ากาก ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง (Social Distancing) เฝูา
ระวัง และแยกกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามาในพ้ืนที่ 
 
3. แนวทางการด าเนินงาน 

 3.1 แนวทาง กลไก กระบวนการ และการบริหารจัดการ ตามค าสั่งของศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) และข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
  1) อําเภอบ้านบึงได้ดําเนินการตามแนวทาง กลไก และการบริหารจัดการ โดยมีคําสั่ง
แต่งตั้งคณะทํางานดําเนินการ ดังนี้ 
   1.1) คําสั่งแต่งตั้งทีมดําเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต ในพ้ืนที่อําเภอ
บ้านบึง โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 



การเรยีนรู้เชิงปฏิบตัิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นท่ี 74 

 

34 
 

    - ระดับอําเภอ มีนายอําเภอบ้านบึง เป็นประธาน สาธารณสุขอําเภอบ้านบึง     
เป็นคณะทํางาน/เลขานุการ 
    - ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เป็นประธาน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เป็นคณะทํางาน/เลขานุการ 
    - ระดับตําบลและหมู่บ้าน มีกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตําบล/หมู่บ้าน เป็นประธาน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เป็นคณะทํางาน/เลขานุการ 
   1.2) มีคําสั่งแต่งตั้งคณะปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ระดับตําบล/หมู่บ้าน/ชุมชน อําเภอบ้านบึง ดังนี้ 
    - ระดับตําบล มีปลัดอําเภอผู้ประสานงานประตําบล เป็นหัวหน้าคณะทํางาน 
ผู้อํานวยการ รพสต. และหัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบ้านบึง เป็น
คณะทํางานและเลขานุการ 
    - ระดับหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้าน เป็นหัวหน้าคณะทํางาน ประธาน อสม.ประจํา
หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เป็นคณะทํางานและเลขานุการ 
   1.3) มีคําสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมปูองกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค มิให้มีผลกระทบเข้าสู่อําเภอ 
ตําบล และหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่อําเภอบ้านบึง โดยจังหวัดชลบุรีได้แจ้งให้อําเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจุดรับรายงานข้อมูล ด่านคัดกรอง จุดตรวจ/จุดสกัด/ด่านตรวจ เพ่ือสํารวจตรวจสอบข้อมูลของบุคคลที่
เดินทางเข้า - ออก พ้ืนที่ รวมถึงการดําเนินการกับผู้ที่ฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งจังหวัดชลบุรี  คําสั่ง
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี รวมถึงข้อกําหนดตามพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 และคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (ศบค.) ทุกฉบับ โดยมีนายอําเภอบ้านบึง เป็นผู้อํานวยการศูนย์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝุายความ
มั่นคง เป็นเลขานุการ และปลัดอําเภอฝุายความมั่นคง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   1.4) มีคําสั่งจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในการปูองกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่อําเภอบ้านบึง เพ่ือให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ทั้ง
ในด้านการปูองกันและการควบคุมโรคเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทัน
ต่อเหตุการณ ์โดยมี ปลัดอําเภอประจําตําบล เป็นหัวหน้าชุด และกํานัน เป็นรองหัวหน้าชุด 
   1.5) มีคําสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอบ้านบึง (ศปก.อ.) เพ่ือเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบกํากับ ดูแล ตามมาตรการปูองกันโรคตามที่ทางราชการ โดยมีนายอําเภอบ้านบึง เป็น
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ สาธารณสุขอําเภอบ้านบึง เป็นคณะทํางาน/เลขานุการ และปลัดอําเภอหัวหน้า
ฝุายความมั่นคง เป็นคณะทํางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
   1.6) มีคําสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตําบล (ศปก.ต.) เพ่ือเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบกํากับ ดูแล ตามมาตรการปูองกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด โดยมีปลัดอําเภอผู้รับผิดชอบ
ประจําตําบล  เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ ผู้อํานวยการ รพสต. เป็น คณะทํางาน/เลขานุการ 
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  2) มีการประชุมคณะทํางานตามคําสั่งในชุดต่างๆ เพ่ือเป็นการบูรณาการและสั่งการให้
เป็นเอกภาพ (ทุกภาคส่วนจะยึดคําสั่งจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอบ้านบึง (ศปก.อ.) เพียงอย่าง
เดียวในการปฏิบัติงาน) เช่น หากหน่วยงานใดมีข้อสงสัยในมาตรการและแนวทางต่างๆ ของส่วนกลาง จะ
ประสานมายังศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอบ้านบึง (ศปก.อ.) เพ่ือซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการและ
แนวทางต่างๆ นั้น 

 3.2 การประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประชาชนในพื้นทีอ่ าเภอบ้านบึง 
  1) มีคําสั่งให้ปิดสถานที่ที่มีคนเป็นจํานวนมากไปทํากิจกรรมร่วมกันในพ้ืนที่และเสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว  เช่น สถานที่ออกกําลังกาย สนามมวย สถานบันเทิง 
ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ และสถานที่อ่ืนๆ โดยคํานึงถึงโอกาสเสี่ยงต่อการติดต่อโรค ความจําเป็นของ
ประชาชนในการจัดหาสิ่งอุปโภคบริโภคและการเดินทาง ในกรณียังไม่ได้มีคําสั่งให้ปิดสถานที่ใด ให้เจ้าของ
หรือผู้ดูแลสถานที่นั้นจัดให้มีมาตรการคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรค 
  2) มีการตั้งจุดตรวจในห้วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และตั้งด่านตรวจคัดกรอง
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยมีการตรวจจับผู้ที่ฝุาฝืนข้อกําหนดฯ และตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ 
วินิจฉัยประชาชนผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาในพ้ืนที่อําเภอบ้านบึง เพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของโรค 
  3) มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคในพื้นที่หมู่บ้าน/
ชุมชน และวิธีการปูองกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  4) มีการกําหนดให้มีจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้มาติดต่อหรือ
ผู้ใช้บริการ ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรม และทุกภาค
ส่วน โดยต้องมีมาตรการให้ผู้ที่มาใช้บริการและพนักงานใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกฮอล์
ก่อนเข้าใช้บริการ ในอาคารหรือสํานักงานต่างๆ 
  5) มีการออกตรวจร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด ในพ้ืนที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยต้องมีจุดตรวจคัดกรองผู้มาใช้บริการ และต้องมีการเว้น
ระยะห่างในการตั้งโต๊ะ มีเส้นกําหนดระยะห่างในการยืนรอรับบริการของลูกค้า 
  6) มีการตรวจสอบการขึ้นราคาสินค้า การกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน       
ในร้านค้าต่างๆ และห้างสรรพสินค้า 
  7) มีการมอบหมายให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อสม. ในพ้ืนที่  เข้มงวดตรวจสอบผู้ที่
เดินทาง เข้ามาในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน ของแต่ละตําบล โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่แต่ละตําบล 
รายงานผู้เดินทาง เข้ามาในพ้ืนที ่ให้อําเภอทราบ และติดตามให้ผู้ที่เดินทางเข้ามา ต้องมีการกักตัวเอง เป็น
เวลา 14 วัน เพ่ือสังเกตอาการและเฝูาระวัง 
  7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการ ในการปูองกันการแพร่ระบาดของโรค ครัวเรือนละ 1,000 บาท 
  8) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ร่วมกันแจกถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ข้าว
กล่อง น้ําดื่ม เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการในการปูองกันการแพร่ระบาดของโรค 
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  9) มีการตั้งตู้ปันสุขในเขตพ้ืนที่อําเภอบ้านบึง กระจายในหลายพ้ืนที่ เพ่ือช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการในการปูองกันการแพร่ระบาดของโรค 
 
4. ผลการด าเนินงาน (ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม จนถึงเวลาที่ท าการศึกษา)  

 4.1 การสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคภายในพื้นที่ โดยการดําเนินการ ดังนี้ 
  1) มีการตั้งด่านตรวจ จุดสกัด เพ่ือคัดกรองผู้เดินทางเข้าพ้ืนที่อําเภอบ้านบึง จํานวน 2 
ด่าน  โดยมีกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.) และ อสม. อยู่ประจําด่านตรวจ จุดสกัด ตลอด 24 ชั่วโมง 
  2) การเฝูาระวังข่าวสารการแพร่ระบาด 
   - แจ้งข้อมูลสถานการณ์การระบาดของโรคในที่ประชุมอําเภอ/ ประชุมความม่ันคง ทุก
เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 และในพ้ืนที่ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน รวมถึงช่องทางอ่ืน ๆ 
   - ทีม SAT อําเภอบ้านบึง ติดตามข่าวการระบาดของโรค และแนวทางการดําเนินงาน 
มาตรการการรักษา สิ่งส่งตรวจ การสอบสวนโรค แจ้งในพื้นท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
  3) เตรียมความพร้อมทีม SRRT อําเภอบ้านบึง และทีมเครือข่ายระดับตําบล ในเรื่อง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค การเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค PPE และการดําเนินการ Home 
Quarantine 
  4) ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครอบคุลมพ้ืนที่ ๘ 
ตําบล ๕๒ หมู่บ้าน ๗๑ ชุมชน 
  5) รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชน และสถานที่ต่าง ๆ 
ได้แก่ ในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก 70 แห่ง ทีพั่ก/รีสอร์ท 9 แห่ง สถานีรถโดยสาร 1 แห่ง ห้างสรรพสินค้า 2 
แห่ง ร้านอาหาร 76 แห่ง ซุปเปอร์มาเก็ต 20 แห่ง ตลาดสด 7 แห่ง วัด/สํานักสงฆ์ 46 แห่ง สถานีบริการ
น้ํามัน 30 แห่ง และโรงงาน 192 แห่ง 
  6) มีการปฏิบัติตามแนวทางโดยให้ อสม. เคาะประตูบ้านต้านโควิด - 19 เพ่ือแจ้งข่าวสาร 
และให้ความรู้ แนะนําประชาชน “กินร้อน ล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย ออกกําลังกาย” และคัดกรอง
ประชาชนภายในหมู่บ้าน ประกอบด้วย 
   - กลุ่มปกติ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยง เฝูาระวังปูองกันตนเอง 
   - กลุ่มเสี่ยง มีไข้ ไอ คัดจมูก จาม เจ็บคอ จะติดตามและรายงานผล อย่างน้อย 2 
ครั้ง/สัปดาห์ สําหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคและจังหวัดที่มีความเสี่ยง แต่ยัง
ไม่มีอาการ ให้แยกกักตัวอยู่ที่บ้านพักอาศัย อย่างน้อย 14 วัน จะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน 
เพ่ือติดตามสังเกตอาการต่อไป 
  7) มีการทําความสะอาด (Big Cleaning) ตั้งจุดเจลล้างมือตามส่วนราชการ สถาน
ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า และสถานที่อ่ืนๆ 
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  8) การจับกุมผู้ฝุาฝืนประการสถานการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่อําเภอบ้านบึง ดังนี้ 

เดือน ฐานความผิด 

เมษายน 
ขัดคําสั่งห้ามชุมนุม  จํานวน ๓ คดี ๑๗ ราย 
ออกนอกเคหะสถานช่วงเวลาเคอร์ฟิว จํานวน ๒๔ คดี ๒๘ ราย 

พฤษภาคม 
ขัดคําสั่งห้ามชุมนุม  จํานวน ๗ คดี ๑๗ ราย 
ออกนอกเคหะสถานช่วงเวลาเคอร์ฟิว จํานวน ๒๐ คดี ๒๒ ราย 

มิถุนายน ขัดคําสั่งห้ามชุมนุม  จํานวน ๑ คดี ๓ ราย 

 4.2 การยับยั้งการแพร่ระบาดภายในพื้นที่ โดยการดําเนินการ ดังนี้ 
  1) มอบหมายให้คณะทํางานบูรณาการร่วมกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพสต. และกํานัน 
ผู้ใหญ่บา้น ฯลฯ ในแต่ละพ้ืนที่ตําบล หมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันจัดทําข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ ชุมชน 
  2) ดําเนินการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่อําเภอ เป็นเวลา 14 วัน โดยจะมีการแบ่ง
ระดับในการกักตัวไว้ ๒ รูปแบบ โดยหากประชาชนที่มาจากประเทศ/จังหวัด ที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงสูง จะมีคําสั่ง
ควบคุมและนําไปกักตัวที่ Local Quarantine ของจังหวัด (จํานวน ๖ ราย) และสําหรับประชาชนที่มาจาก
ประเทศ/จังหวัด ที่ไม่ใช่พ้ืนที่เสี่ยง จะมีคําสั่งควบคุมและให้กักตัวอยู่ที่บ้าน (Home Quarantine) (จํานวน 
๒๑๓ ราย) โดยการใช้กลไกลของหมู่บ้าน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ อสม. ใน
พ้ืนที่ เฝูาระวังภายในชุมชน/หมู่บ้าน ของตนเอง หากพบเจอบุคคลที่เข้ามาในพ้ืนที่ ก็จะดําเนินการซัก
ประวัติการเดินทาง และกักตัวทันที แล้วรายงานให้อําเภอทราบ 
  3) มีการสั่งปิดสถานที่ต่างๆ ตามคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี โดยมีผล
การดําเนินการในพ้ืนที่อําเภอบ้านบึง ดังนี้ 
   - สถานบริการ/ ผับ/ บาร์  ๑๙ แห่ง 
   - สนามเด็กเล่น  ๒๒ แห่ง 
   - สนุกเกอร์/ บิลเลียด      ๘ แห่ง 
   - ร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ต      ๘ แห่ง 
   - สนามชนไก่      ๒ แห่ง 
   - สถานรับเลี้ยงเด็ก (เฉพาะผู้มีภาระพ่ึงพิงระหว่างวัน)   ๑๑ แห่ง 
   - โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)    ๑ แห่ง 
  4) ขออนุมัติงบประมาณมาจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการนําไปให้กับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือ
นําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องวัด
อุณหภูมิ/วัดไข้ ในการดําเนินงานตามมาตรการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
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5. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 

 5.1 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 
  1) การกักกัน หรือคุมไว้สังเกตในที่พักอาศัย (Home Quarantine) มีประสิทธิภาพไม่
เต็มที่ เนื่องจากเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ ความตระหนัก ความรับผิดชอบ และความร่วมมือ ของแต่ละ
บุคคล แต่ละครอบครัวไม่เท่ากัน ทําให้มีโอกาสแพร่เชื้อในครอบครัวและชุมชนได้สูง ควรใช้การกักกันใน
พ้ืนที่ส่วนกลาง   ในระดับจังหวัดหรือระดับอําเภอ แบบ Local Quarantine เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่คอย
ดูแลในเรื่องต่างๆ รวมถึงการจํากัดการเข้า - ออก เพ่ือลดการสัมผัสในครอบครัวและชุมชน ได้มี
ประสิทธิภาพมากกว่า 
  2) การดําเนินการให้ไปเป็นไปตามมาตรการควบคุมตลาดสด ตลาดนัด ในทางปฏิบัติ
เป็นไปค่อนข้างยาก 
  3) งบประมาณในการจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปูองกันเชื้อไวรัส ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกฮอล์ล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ/วัดไข้ เป็นต้น 
  4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อกังวลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ในเรื่องการใช้
งบประมาณ 
  5) มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ อีกจํานวนมาก ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในข้อมูลที่
เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเก่ียวกับโรคและสถานการณ์การแพร่ระบาด 

 5.2 แนวทางการแก้ไข 
  1) ในการควบคุมและกักตัวผู้เป็นกลุ่มเสี่ยง ควรใช้แนวทาง Local Quarantine มากกว่า
แบบ Home Quarantine 
  2) ใช้มาตรการที่ เข้มข้นในการควบคุม กํากับดูแล ให้ประชาชน และสถานการ
ประกอบการร้านค้า ทุกประเภท ปฏิบัติตามาตรการควบคุมโรคโดยเคร่งครัด 
  3) ควรสนับสนุนงบประมาณให้แต่ละพ้ืนที่ให้เพียงพอต่อความต้องการในการจัดชื้อวัสดุ
อุปกรณ ์เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ขาดแคลนและปูองกันการแพร่ระบาดของโรค 
  4) ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณ
สําหรับการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น 
  5) เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดและข้อเท็จจริงของโรคให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ อสม. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 
6. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
 1) ประชาชนรู้วิธีในการปูองกันโรคโดยเริ่มต้นจากตนเอง และร่วมปูองกันโรคในหมู่บ้าน/ ชุมชน
ของตน 
 2) การดําเนินชีวิตของประชาชนมีแบบแผนและมิติใหม่ๆ มากขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ครอบครัว ซึ่งเป็นบทเรียนที่สําคัญ เพ่ือการรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
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 3) ปลอดภัยจากโรคโควิด - 19 ร่วมถึงโรคทางเดินหายใจอ่ืน ๆ โรคติดต่อจากน้ําและอาหาร        
โรคอ่ืน ๆ ที่เกิดจากสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ไม่เหมาะสม เช่น โรคผิวหนัง กาก เกลื้อน เป็นต้น 
 
7. ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อ าเภอบ้านบึง 
 1) ภาวะเศรษฐกิจในพ้ืนที่เกิดการชะลอตัว การจับจ่ายใช้สอยน้อยลง เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ตก
งานมากขึน้ แม่ค้า พ่อค้า ขายของได้น้อยลง และประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพ่ิมมากข้ึน 
 2) จากมาตรการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทําให้ผู้ประกอบการร้านอาหารใน
พ้ืนทีต่้องปิดกิจการชั่วคราว นอกจากนี้ ผู้ประกอบกิจการธุรกิจและโรงงานหลายแห่ง ต้องปิดกิจการชั่วคราว 
บางแห่งต้องให้พนักงานออกจากงานเพ่ือบริหารค่าใช้จ่าย ประชาชนในพื้นท่ีตกงานเป็นจํานวนมาก 
 3) ประชาชนบางส่วนพยายามหาคนที่เป็นต้นเหตุเพ่ือกล่าวโทษ มองคนปุวยหรือคนที่มาจากพ้ืนที่
เสี่ยงด้วยความหวาดกลัวและรังเกียจ แต่บางส่วนก็เห็นใจและแบ่งปันช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ 
 4) สังคมเกิดพฤติกรรมจับผิด ตักเตือน สอดส่องดูแลกันและกันมากข้ึน 

 
8. ทัศนคติของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบ 
 การทํางานด้านสุขภาพที่ผ่านมา มักจะเป็นงานเฉพาะของหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข ซึ่งมุ่งเน้น  
ในเรื่องการปูองกัน เฝูาระวัง และการรักษาโรค ประชาชนไม่เห็นภาพของการบังคับใช้กฎหมาย หรือคําสั่ง
ต่าง ๆ ดังนั้น เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค การที่จะให้ประชาชนให้ความร่วมมือในเรื่อง 
ต่าง ๆ เพ่ือการควบคุมโรคโดยใช้แต่เพียงกฎหมายทางสาธารณสุขจึงไม่สามารถบริหารสถานการณ์ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพได้ แต่เมื่อการดําเนินงานในพ้ืนที่เป็นไปแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน อาทิ ฝุาย
สาธารณสุข ฝุายปกครอง ตํารวจ ทหาร จะช่วยกันทําให้การดําเนินงานได้ผลดี ประชาชนที่ทําผิดหรือไม่ให้
ความร่วมมือ จะมีความเกรงกลัวขึ้น ส่งผลดีต่อการควบคุมโรค 
 
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
 1) การร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทําให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของภาครัฐดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น บริษัท/ห้างร้านต่าง ๆ นําอาหารและน้ําดื่มมา
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการตั้งด่านตรวจ จุดสกัด หรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการปูองกันโรค ได้แก่ 
เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย รวมทั้ง การบริจาคอาหาร น้ําดื่ม และสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ จําเป็นแก่
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรค เป็นต้น 
 2) กลไกหลักที่ขับเคลื่อนในระดับหมู่บ้าน ตําบล มีความเข้มแข็ง (กํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการ หมู่บ้าน อสม.) และประชาชนในพ้ืนที่ ทําให้มาตรการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรค ในระดบัอําเภอ ตําบล สําเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 
 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีมีศักยภาพ และให้ความร่วมมือกับอําเภอเป็นอย่างดี 
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 4) การเป็นเอกภาพในการดําเนินการ โดยทุกภาคส่วนจะดําเนินการตามคําสั่งจากศูนย์กลาง
อําเภอ 
 5) ภาวะผู้นําของนายอําเภอท่ีสามารถบูรณาการภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่ร่วมกันดําเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 6) การมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และข้อกําหนด ภายใต้พระราชกําหนดการบริหารราชการ      
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะ 
กรรมการควบคุมโรคจังหวัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับเป็นไปอย่างสะดวก ราบรื่น ทํา
ให้สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
10. บทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
 1) ได้เห็นบทบาทของกลไกการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มี
บทบาทนําที่สําคัญในการพิจารณาและตัดสินใจผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่จะบริหาร
สถานการณ์ในแต่ละจังหวัดที่มีบริบทของสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่ต่างกัน  ลงสู่การผลักดันการ
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมของนายอําเภอด้วยกลไกระดับรากหญ้าที่สุดของประเทศ คือกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน และมี
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุนการบริหารมาตรการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล นําไปสู่การปฏิบัติที่รวดเร็ว
และสามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาได้สอดคล้องกับสภาพของพ้ืนที่ 
 2) ได้เห็นระบบสาธารณสุขของประเทศไทยที่มีความพร้อม ทั้งการตั้งรับและทํางานเชิงรุก เพ่ือ
การควบคุมการระบาดของโรคติดต่อได้เป็นอย่างดี มีระบบบริการทางการแพทย์ที่เข้มแข็ง อสม.ที่เป็น
กําลังสนับสนุนหลักครอบคลุมทั่วประเทศ มี รพสต. และโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งเป็นเครือข่ายทั่วประเทศที่
พร้อมเป็นฐานรองรับผู้ปุวยส่งต่อไปโรงพยาบาลใหญ่ 
 3) ได้เห็นประชาชนมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนบทบาท จากเริ่มแรกตื่นกลัว 
กลายเป็นการตื่นรู้ และมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรการต่างๆ ของตนเองและชุมชน ที่จะเสริมมาตรการ
ของรัฐในรับมือกับการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ได้เห็นการระดมความร่วมมือจาก
ประชาชนเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนยิ่งกว่าตนเอง 
 4) ได้เห็นมาตรการต่างๆ และความร่วมมือของประชาชน มีหลายพ้ืนที่ได้ยกระดับเป็นข้อตกลง
ร่วมหรือธรรมนูญประชาชน และมีการประกาศเป็นสัญญาประชาคมไว้อย่างชัดเจน เพ่ือควบคุมให้กําลังใจ
กลุ่มเสี่ยงเผยแพร่โรค และปูองกันดูแลกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อ เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ปุวยโรคเรื้อรังใน
ชุมชน พร้อมกับ  มีมาตรการดูแลทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น การรวมกลุ่มผลิตหน้ากากอนามัย การตั้ง
โรงทาน การเตรียมการเรื่องความม่ันคงทางอาหาร 
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11. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการป้องกัน และ
ยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด - 19 
 1) ภาพรวมของการบริหารจัดการการปูองกัน ระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคของอําเภอบ้านบึง 
เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี 
 2) อําเภอบ้านบึงสามารถใช้จุดแข็งของพ้ืนที่ ได้แก่ กลไกระดับตําบล/ หมู่บ้าน ความเข้มแข็งของ
ภาคเอกชน และความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการให้การบริหารสถานการณ์เป็นไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) อําเภอบ้านบึงควรสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
เพ่ือให้เป็นเครื่องมือสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินภารกิจระดับพ้ืนที่ต่อไปในอนาคต 
 4) ควรมีการจัดเตรียมสถานที่กักตัว แบบ Local Quarantine ที่เป็นศูนย์กลางของแต่ละพ้ืนที่ 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกและควบคุมติดตามตัวได้อย่างรวดเร็ว 
 5) ควรมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล ความรู้ในการปูองกันตนเอง เกี่ยวกับโรคระบาดให้แก่
ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพ่ือประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและ
นําไปปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ต่อได้ถูกต้องและครบถ้วน 
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ภาคผนวก 

แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้เสี่ยง COVID - 19 ในพื้นที่อ าเภอบ้านบึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รพสต./อสม./ 
หน่วยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ อปท. ผู้น าชุมชน 

แจ้ง 

ชุมชน/หมู่บา้น 

ทีมต าบล/หมู่บา้น 
ตรวจสอบ/คัดกรอง 

มาจาก ตปท. กทม.และปรมิณฑล สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน มาจากสถานที่เสี่ยงตามประกาศ 

กักกัน (ออกหนังสือค าสั่ง
ฯ) 

ประเมินสภาพที่กักกัน 

สร้างความเข้าใจผู้ถูก
กักกัน 

หัวหน้าทีมต าบล/หมูบ่้าน 
รายงานอ าเภอด้วยแบบส ารวจ 

เข้าสู่ระบบกักกัน 14 วัน  พบป่วย 
รพ.สต. 
แจ้ง 

รพ.บ้านบึง โทร 098-8994690 
เพื่อเข้ารับการรักษาผ่านช่องทางพิเศษ  

ปฏิบตัิ
ได้ 

ฝ่า
ฝืน 

ครบ 14 วัน 
ออกหนังสือยกเลิก

ฯ ไม่เชื่อ
ฟัง 

ทีมต าบล/หมู่บา้นเขา้
ด าเนินการ 

แจ้ง
อ าเภอ 

ออก
ค าสั่ง 

ด าเนินค
ด ี

 ปกติ 
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ภาพการปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
อ าเภอบ้านบึง 

   

   

 
ภาพการศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ศึกษาพื้นที่อ าเภอบ้านบึง 
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 

การบริหารจัดการป้องกัน ระงับยับยั้ง การระบาดของโรคไวรัสโควิด 
ในระดับอ าเภอ ของอ าเภอศรีราชา 

 

จัดท าโดย 

กลุ่มปฏบิัติการที่ 9 (กป.9)  

1. นางวีรยา   รัตนนิตย์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
2. นายองครักษ์   ทองนิรมล หัวหน้าส านักงานจังหวัดตราด 
3. นายเกรียงศักดิ์   สมจิต  นายอ าเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์ 
4. นายสันติ   ชูศร ี  นายอ าเภอทุ่งเขาหลวง  จังหวัดร้อยเอ็ด             

    (รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์บริการ 
    ประชาชน) 

5. นายสิทธิศักดิ์  อภิกุลชัยสิทธิ ์ นายอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม ่
6. นายสมพงษ์   หอมสนิท นายอ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
7.  นายบันดาล  สถิรชวาล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสตูล 
8. นายนรินทร์   กวางทอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก 
9. นายจรินทร ์ อิ้วสวัสดิ ์ ท้องถิ่นจงัหวัดกาญจนบุร ี
10. นายวิโรจน์   หล่าสกุล อัยการจังหวัดประจ าส านกังานอัยการสูงสุด  
 ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
 กฎหมายและการบังคับคดีจังหวดัสมทุรสาคร 

 
 

 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสตูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 74 
สถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

พุทธศักราช 2563 
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ค าน า 
 
 รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นตามการศึกษาเชิงปฏิบัติการ (Action Learning) เรื่อง การประเมิน
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการปูองกัน ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในพ้ืนที่อ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดท ารายงานโดยกลุ่มปฏิบัติการที่ ๙ ของหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 
๗๔ โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียนรู้การบริหารงานและการปฏิบัติงานในพ้ืนที่อ าเภอศรีราชา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 การด าเนินงานและมาตรการต่าง ๆ ในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นท่ี ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไร ปัจจัยแห่งความส าเร็จแห่งการปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนในอ าเภอศรีราชาต่อไป 
 ในการนี้กลุ่มปฏิบัติการที่ ๙ ขอขอบพระคุณท่านนายอ าเภอ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้
ความรู้ และสถานที่ที่ได้ไปศึกษาเชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ที่ได้ให้ความกรุณาให้ความรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ในการน ามาสรุปรวบรวมวิเคราะห์เพ่ือจัดท ารายงานฉบับนี้ และหวังเป็นอย่าง 
ยิ่งว่า รายงานฉบับนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจหรือต้องการศึกษาค้นคว้าในเรื่องดังกล่าวไม่มากก็น้อย 
        

  
    

      คณะผู้จัดท า 
นักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 74              

กลุ่มปฏิบัติการที่ 9 (กป.9)  
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กรอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)  
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาด 

ของโรคไวรัสโควดิ-19 ในระดับอ าเภอ ของอ าเภอศรีราชา 
 

1.  ความเป็นมา 

 1.1 ประวัติความเป็นมาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองของ
พื้นที่ที่ท าการศึกษา  

ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอศรีราชา  

 อําเภอศรีราชา ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีภูเขาล้อมรอบและเป็นที่
ลาดที่ว่าการอําเภอศรีราชาตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทตําบลศรีราชาอยู่ห่างจากจังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๒๔ 
กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง ๑20 กิโลเมตร 

อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อําเภอเมืองชลบุรีและอําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
  ทิศใต้  ติดต่อกับอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และอําเภอปลวกแดง  
    จังหวัดระยอง 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอบ้านบึง และอําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และเขตอําเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรี 
สภาพพื้นที ่
 อําเภอศรีราชา มีเนื้อที่ประมาณ ๖๔๓.๕๕๘ ตารางกิโลเมตร (๔๐๒,๒๒๓.๗๕ ไร่) พ้ืนที่ส่วนใหญ่ 
เป็นที่ลาดเนินเขาขนาดเล็กกระจายทั่วไป พื้นที่เหมาะแก่การทําการเกษตร และอุตสาหกรรมมีที่ราบลุ่มทํา
นาได้บางส่วน(ตําบลทุ่งสุขลา) ทิศตะวันตกติดชายฝั่งทะเล และไม่มีแม่น้ําลําคลองขนาดใหญ่ไหลผ่านจะมี
เฉพาะทางน้ําไหลจากภูเขาลงสู่ทะเล การคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอและจังหวัดรวมทั้งการคมนาคมใน
ตําบลและหมู่บ้านทั้งทางรถยนต์ รถไฟ เรือ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการนําเข้าส่งออกทางทะเลของประเทศ  

การปกครอง 
  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีมี ๘ ตําบล ๖๐ หมู่บ้าน คือ  

๑. ตําบลศรีราชา   มี 12 ชุมชน 
๒. ตําบลทุ่งสุขลา (แหลมฉบัง)  มี 18 ชุมชน 
๓. ตําบลบ่อวิน   มี ๘ หมู่บ้าน 
๔. ตําบลบึง    มี ๙ หมู่บ้าน 
๕. ตําบลเขาคันทรง   มี ๑๐ หมู่บ้าน 
๖. ตําบลสุรศักดิ์   มี ๑๐ หมู่บ้าน 
๗. ตําบลหนองขาม   มี ๑๑ หมู่บ้าน 
๘. ตําบลบางพระ   มี ๑๒ หมู่บ้าน 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน  ๘  แห่ง  ดังนี ้
เทศบาล  ๔  แห่ง  คือ 

๑. เทศบาลนครแหลมฉบัง   
๒. เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  
๓. เทศบาลเมืองศรีราชา   
๔. เทศบาลตําบลบางพระ   

องค์การบริหารส่วนตําบล ๔ แห่ง  คือ  
๑. องค์การบริหารส่วนตําบลบางพระ 
๒. องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อวิน 
๓. องค์การบริหารส่วนตําบลเขาคันทรง 
๔. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม  

ประชากรและอาชีพ 

ปัจจุบันอําเภอศรีราชาเป็นเขตกึ่งเกษตรกรรมและกึ่งอุตสาหกรรมซึ่งมีแนวโน้มอุตสาหกรรมจะ
ก้าวนําการเกษตร เนื่องจากการพัฒนาตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก มีท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบัง  

ประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ทั้งสิ้น 311,458คน แยกเป็นชาย 151,983 คน หญิง 
159,475 คน และสามารถแยกรายละเอียดได้ ดังนี้ 

สํานักทะเบียน จํานวนครัวเรือน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
อําเภอศรีราชา 46,278 27,861 27,555 55,416 

- ตําบลหนองขาม 2,362 2,671 2,659 5,330 
- ตําบลเขาคันทรง 5,237 3,447 3,519 6,966 
- ตําบลบางพระ 11,785 9,028 8,819 17,847 
- ตําบลบ่อวิน 26,894 12,715 12,558 25,273 

เทศบาลนครแหลมฉบัง 20,267 36,398 37,835 74,233 
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 99,696 70,324 73,669 143,993 
เทศบาลเมืองศรีราชา 3,791 10,975 13,400 24,375 
เทศบาลตําบลบางพระ 7,589 6,425 7,016 13,441 

รวม 177,621 151,983 159,475 311,458 
 (ท่ีมา : สํานักทะเบียนอําเภอศรรีาชา ข้อมูล ณ  เมษายน  2563) 

 อําเภอศรีราชามีประชากรจํานวนรวมทั้งสิ้นมากกว่า ๓ แสนคน ปัจจุบันเป็นเขตกึ่งอุตสาหกรรม และ
กึง่เกษตรกรรมซึ่งมีแนวโน้มอุตสาหกรรมจะก้าวนําการเกษตร เนื่องจากการพัฒนาตามโครงการพัฒนาชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก มีการพัฒนาเป็นพื้นที่โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบัง 
และมีสวนอุตสาหกรรม นิคมอุสาหกรรมเป็นหลัก 
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 1.2 สภาพปัญหาของการระบาดในพื้นที่ท่ีศึกษา 

 ในพ้ืนที่อําเภอศรีราชา มีการพบผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จํานวนทั้งสิ้น 15 
ราย แบ่งเป็นประชาชนที่ภูมิลําเนาในพ้ืนที่อําเภอ ศรีราชา จํานวน 6 ราย ประชาชนอีกจํานวน 9 ราย 
เป็นประชาชนที่ไม่มีภูมิลําเนาในอําเภอศรีราชา และผู้ที่มีความสัมผัสกับผู้ปุวยที่มีความเสี่ยงต่ํา (Low risk) 
จํานวน 48  ราย ผู้ที่มีความสัมผัสกับผู้ปุวยที่มีความเสี่ยงสูง (High risk) จํานวน 112 รายรายละเอียด
ปรากฏตามแผนที่การติดตามผู้ปุวยและผู้สัมผัส ดังนี้ 

1. รายที่ 1 ผู้ปุวยเพศชาย ชาวอิตาลี อายุ 29 ปี อยู่ที่หมู่ 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
เริ่มปุวยวันที่ 1 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงน้อยจํานวน 46 ราย และมีผู้
สัมผัสที่ใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงมากจํานวน 11 ราย 

2. รายที่ 2 ผู้ปุวยเพศชาย อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพนักงานบริษัทสยามโคชิ พ้ืนที่หมู่ 4 
ตําบลบ่อวินอําเภอศรีราชา มีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่เสี่ยงมากจํานวน 8 ราย เดินทางไปที่อําเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี จํานวน 1 ราย อีกจํานวน 7 ราย เริ่มกักตัววันที่ 14 - 28 มีนาคม 
2563 

3. รายที่ 3 ผู้ปุวยเพศหญิง ภูมิลําเนาจังหวัดบุรีรัมย์ ทํางานพนักงานบริการที่ซอย 6 ตําบลศรี
ราชา อําเภอศรีราชามีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่เสี่ยงมากจํานวน 15 ราย ออกนอกอําเภอศรีราชา
จํานวน1 ราย โดยกลับบ้านที่จังหวัดมุกดาหาร อีกจํานวน 14 ราย กักตัวที่อําเภอศรีราชา 
จํานวน 5 ราย เริ่มกักตัววันที่ 16 – 30 มีนาคม 2563 จํานวน 7 ราย เริ่มกักตัววันที่ 17-
31 มีนาคม 2563 จํานวน 2 ราย เริ่มกักตัวเมื่อวันที่ 18 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 

4. รายที่ 4 ผู้ปุวยเพศชาย พักอาศัยอยู่อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นพนักงานบริษัทมิตซูบิ
ชิมอเตอร์ หมู่ 3 ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา เชื่อมโยงกับรายที่ 6 และ 9 มีผู้สัมผัสใกล้ชิด
ที่เสี่ยงมากจํานวน 8 ราย ในจํานวนนี้เดินทางออกนอกอําเภอศรีราชาจํานวน 4 ราย 
ประกอบด้วย เดินทางเข้าอําเภอบางละมุงจํานวน 2 ราย เดินทางเข้าอําเภอสัตหีบจํานวน 1 
ราย และเดินทางเข้ากรุงเทพฯจํานวน 1 ราย โดยอีกจํานวน 4 ราย กักตัวที่อําเภอศรีราชา 
เมื่อวันที่ 13 - 27 มีนาคม 2563 

5. รายที่ 5ผู้ปุวยเพศหญิง อําเภอเมืองชลบุรีประกอบอชีพพนักงานสนามกอล์ฟ หมู่ 10 ตําบล
บางพระ อําเภอศรีราชา มีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่เสี่ยงมากจํานวน 7 ราย เดินทางออกนอกอําเภอ
ศรีราชาไปที่อําเภอบ้านบึงจํานวน 1 ราย โดยอีกจํานวน 6 ราย เข้ารับกักตัวที่อําเภอศรีราชา 
จํานวน 2 ราย เริ่มกักตัวเมื่อวันที่ 18 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 จํานวน 3 ราย เริ่มกัก 
ตัว วันที่ 21 มีนาคมถึง 4 เมษายน 2563 และจํานวน 1 ราย เริ่มกักตัววันที่ 22 มีนาคม - 
5 เมษายน 2563 

6. รายที่ 6 ผู้ปุวยเพศชาย จังหวัดชลบุรี ประกอบอาชีพรับจ้าง อายุ 42 ปี หมู่ 3 ตําบลสุรศักดิ์ 
อําเภอศรีราชา เริ่มปุวย 18 มีนาคม 2563 เชื่อมโยงกับรายที่ 4 มีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความ
เสี่ยงน้อย 1 ราย และมีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่เสี่ยงมากจํานวน 19 ราย รวม 20 ราย ในจํานวนนี้
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มีผู้เดินทางออกนอกอําเภอศรีราชาไปอําเภอบางละมุงจํานวน 2 รายและเดินทางกลับบ้าน  
ที่จังหวัดบุรีรัมย์อีกจํานวน 2 ราย ส่วนจํานวนที่เหลืออีก 16 ราย กักตัวที่อําเภอศรีราชา เมื่อ
วันที่ 18 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 จํานวน 15 รายและกักตัวเมื่อวันที่ 25 มีนาคม -    
8 เมษายน 2563 จํานวน 1 ราย 

7. รายที่ 7 ผู้ปุวยเพศหญิง เดินทางมากจากต่างประเทศ อายุ 29 ปี พักอาศัยอยู่หมู่ที่ 6 ตําบล  
ทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา เริ่มปุวยวันที่ 12 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่เสี่ยงมากจํานวน 
1 ราย เริ่มกักตัวเมื่อวันที่ 25 มีนาคม - 8 เมษายน 2563 

8. รายที่ 8 เพศหญิง ภูมิลําเนาจังหวัดระยอง ประกอบอาชีพพนักงานธนาคาร หมู่ 3 ตําบลบ่อ
วิน อําเภอศรีราชา เชื่อมโยงกับรายที่ 11 เริ่มปุวยวันที่ 16 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสใกล้ชิด
ที่มีความเสี่ยงมากจํานวน 12 ราย เดินทางออกนอกอําเภอศรีราชาจํานวน 5 ราย ในจํานวน
นี้เดินทางไปอําเภอปลวกแดงจํานวน 4 ราย เดินทางไปอําเภอสัตหีบจํานวน 1 ราย และอีก
จํานวน 7 รายกักตัวที่อําเภอศรีราชาเมื่อวันที่ 9 - 23 มีนาคม 2563 จํานวน 1 ราย และ
กักตัวเมื่อวันที่ 20 มีนาคม - 3 เมษายน 2563 จํานวน 6 ราย 

9. รายที่ 9 ผู้ปุวยเพศหญิง ประกอบอาชีพพนักงานเอเจนซี่อยู่หมู่ที่ 3 ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอ      
ศรีราชา เริ่มปุวยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เชื่อมโยงกับรายที่ 4 ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความ
เสี่ยงน้อยจํานวน 1 ราย ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงมากจํานวน 4 ราย โดยในจํานวนทั้ง 5 
ราย อาศัยอยู่อําเภอศรีราชา เริ่มกักตัวเมื่อวันที่ 19 มีนาคม - 3 เมษายน 2563 จํานวน 3 
รายและกักตัวเมื่อวันที่ 25 มีนาคม - 7 เมษายน 2563 จํานวน 2 ราย 

10. รายที่ 10 ผู้ปุวยเพศหญิง ประกอบอาชีพแม่บ้าน อายุ 42 ปี หมู่ที่ 3 ตําบลสุรศักดิ์ เริ่มปุวย    
8 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงมากจํานวน 2 ราย ในจํานวนนี้เริ่มกักตัวเมื่อ
วันที่ 28 มีนาคม - 9 เมษายน 2563 จํานวน 1 ราย และกักตัววันที่ 29 มีนาคม - 10 
เมษายน 2563จํานวน 1 ราย 

11. รายที่ 11 ผู้ปุวยเพศหญิง ประกอบอาชีพพนักงานธนาคาร หมู่ที่ 3 ตําบลบ่อวินอําเภอเริ่ม
ปุวยวันที่ 27 มีนาคม 2563 เชื่อมโยงกับรายที่ 8 มีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงมากจํานวน 
1 ราย เริ่มกักตัววันที่ 30 มีนาคม - 13 เมษายน 2563 

12. รายที่ 12 ผู้ปุวยเพศหญิง อาศัยอําเภอเมืองชลบุรี เดินทางมาร้านเสริมสวยที่ อําเภอศรีราชา 
เริ่มปุวย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงมากจํานวน 1 ราย เริ่ม
กักตัววันที่ 15 - 29 มีนาคม 2563 

13. รายที่ 13 ผู้ปุวยเพศชาย ภูมิลําเนาอําเภอพานทอง มีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงมากจํานวน 
11 ราย ในจํานวนนี้เริ่มกักตัวเมื่อวันที่ 4-17 เมษายน 2563 จํานวน 1 ราย เริ่มกักตัวเมื่อ
วันที่ 6-20 เมษายน 2563 จํานวน 4 ราย เริ่มกักตัวเมื่อวันที่ 9 - 23 เมษายน 2563 
จํานวน 2 ราย เริ่มกักตัวเมื่อวันที่ 21 - 28 เมษายน 2563 จํานวน 2 ราย เริ่มกักตัวเมื่อ
วันที่ 23 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม 2563จํานวน 2 ราย 
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14. รายที่ 14 ผู้ปุวยเพศหญิง อายุ 27 ปี ประกอบอาชีพพนักงานร้านโทรศัพท์ AIS พักอาศัยอยู่   
หมู่ที่ 8 ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง มีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงมากจํานวน6 ราย ใน
จํานวนนี้มีเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เป็นผู้ติดตามจํานวน 4 ราย และเป็น
เจ้าหน้าที่เทศบาลนครแหลมฉบังเป็นผู้ติดตามอีกจํานวน 2 ราย โดยเริ่มกักตัวเมื่อวันที่ 19 - 26 
เมษายน 2563 

15. รายที่ 15 ผู้ปุวยเพศชาย ประกอบอาชีพตํารวจ เดินทางจากกรุงเทพฯ นําตัวผู้ต้องหามาส่งที่
สถานีตํารวจภูธรหนองขาม มีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงมาก 6 ราย ในจํานวนนี้กักตัวที่
โรงแรมแกรนเบลล่า พัทยา กักตัวเมื่อวันที่ 21 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 

โดยผู้ปุวยและผู้สัมผัสในพ้ืนที่อําเภอศรีราชาทั้ง 15 ราย อาศัยอยู่ใน 6 ตําบลของอําเภอ ดังนี้ 
1. ตําบลหนองขาม 
2. ตําบลบ่อวิน 
3. ตําบลสุรศักดิ์ 
4. ตําบลบางพระ 
5. ตําบลทุ่งสุขลา 
6. ตําบลศรีราชา 

 1.3 รูปแบบการแก้ปัญหาในพื้นที่ที่ศึกษา 

 ใช้รูปแบบการแก้ปัญหาการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคในพ้ืนที่ โดยใช้มาตรการเชิงรุก ดังนี้ 

 1. สํารวจสถานที่เสี่ยง เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ร้านจําหน่ายอาหารและของฝาก โรงแรม สถานีรถ
โดยสาร ดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในท่องที่ต่าง 
ๆ และทําการเก็บข้อมูล 

 2. ดําเนินการเชิงรุกในสถานที่เสี่ยง โดยให้คําแนะนํา การปูองกัน พร้อมทั้งติดปูายประชาสัมพันธ์ 
วางติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ และจัดทําแผ่นพับความรู้ทําความสะอาด ในจุดที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ราว
บันได ลูกบิดประตู ให้มีการดูแลตนเอง รักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ สังเกตอาการหากพบพนักงาน  
มีไข้ ไอจาม ควรให้หยุดพักการทํางาน และสื่อสารกับไกด์ทัวร์ นักท่องเที่ยว หากพบอาการต้องสงสัย  
ไปพบแพทย์ทันท ี

 3. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลร่วมประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ช่องทางต่าง ๆ เช่น MorningTalk ในโรงเรียนปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ให้กับนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน  ให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทั่วไป 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมกํานันผู้ใหญ่บ้าน ประชุม
หน่วยงานต่าง ๆ 

 5. ขอความร่วมมือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เตรียมความพร้อมการ
สนับสนุนวัสดุและสื่อให้ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเฝูาระวัง ปูองกัน COVID-
19 โดยจัดกิจกรรม Big Cleaning Week ในหน่วยงาน จุดบริการประชาชน และสถานที่สาธารณะ  
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 6. ประชุมเตรียมความพร้อม รับทราบแนวทางเฝูาระวัง ปูองกันการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในสถานที่เสี่ยง ประกอบด้วย โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว สถานประกอบการโรงงาน ห้างสรรพสินค้า 
ร้านอาหาร ปั้มน้ํามัน สถานศึกษา และหน่วยงานราชการ  

 7. ประชุมเตรียมความพร้อมและแนวทางการแยกโรคหรือกักกันโรคที่บ้านกรณี PUI และผู้สัมผัส
เสี่ยงสูง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 และใช้รูปแบบการแก้ปัญหาการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคในพ้ืนที่ โดยใช้มาตรการเชิงรับ 
ดังนี้ 1) เฝูาระวังและปฏิบัติงานนอกเวลา เพ่ือให้คําปรึกษาและรองรับภาวะฉุกเฉิน 2) ประชาสัมพันธ์ให้
ข้อมูล และคําแนะนําทางไลน์อําเภอศรีราชา 

 1.4 ความคาดหวังของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน 

 1. ความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน 

     1) ประชาชนในพื้นท่ีอําเภอศรีราชาไม่มีผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 

     2) ประชาชนสามารถประชาสัมพันธ์ให้กับคนใกล้ชิด คนในครอบครัว ในการปูองกันตาม
มาตรการต่าง ๆ เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างถูกต้อง 

 2. ความคาดหวังของประชาชน 

 1) ประชาชนในพ้ืนที่อําเภอศรีราชามีมั่นใจในมาตรการการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ที่ผู้ปฏิบัติงานแนะนํา ให้ความรู้ 

     2) ผู้ปฏิบัติงานมีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีการปูองกันตนเองตามมาตรการที่กําหนด 

 
2. เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 1) ราษฎรในพ้ืนที่ปลอดโรค 

ประชาชนในพ้ืนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีจํานวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับจํานวนประชากรใน
พ้ืนที่ที่อาศัยอยู่จํานวนมาก  

 2) ผู้ที่กลับมาจากพ้ืนที่ที่โรคระบาดทุกคนต้องกักตัว 14 วัน 

 ผู้ที่กลับมาจากพ้ืนที่ที่โรคระบาดทุกคนต้องกักตัว 14 วันในปัจจุบันมียอดผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/
ชุมชน เป็นจํานวน 60 หมู่บ้าน/ชุมชน จํานวน 448 ราย                                                                                 

 
3. แนวทางการด าเนินงาน 

 1) แนวทาง กลไก กระบวนการและการบริหารจัดการตามคําสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 

  อําเภอศรีราชา มีแนวทาง กลไก กระบวนการและการบริหารการจัดการ ดังนี้ 

  1. ปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนต่าง ๆ ในการปูองกันการแพร่ระบาดของโรค ตามคําสั่ง
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 1- 27/2563 

  2. ตั้งด่านจุดตรวจ/ จุดสกัด เพ่ือคัดกรอง ผู้เดินทางเข้าพ้ืนที่อําเภอศรีราชา 
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  3. แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจ ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ เร็ว เพ่ือออกตรวจตราความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

  4. สํารวจข้อมูลประชาชนผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ ชุมชน เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบ 

  5. สํารวจข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด - 19 เพ่ือบันทึกข้อมูลลงในระบบ 

  6. ให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด - 19 เช่น การแจก
สิ่งของอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพ เงินดํารงชีพ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลที่มีความ
ประสงคจ์ะบริจาค 

 2) การประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ 

  อําเภอศรีราชา ได้มีการประยุกต์แนวทางให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนได้
ตามแบบรายงานการถอดบทเรียนตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จ (Best Practice) 

  ตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ (Best Practice) ในการบริหารจัดการในการเฝูาระวัง
และปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของฝุายปกครอง : กรณีศึกษา 
เรื่อง การแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) หน่วยงานที่ท าการปกครองอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

1. หลักการ/แนวคิด 
ตามท่ี ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่อ าเภอ
ศรีราชา ท าให้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคจ านวนมาก ปัจจุบัน ได้มี
ประชาชน กลุ่มบุคคล องค์กร ทุกภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีแนวคิดที่จะบริจาค แจกจ่ายสิ่งของ 
ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่อ าเภอศรีราชา เพ่ือเป็นการเยียวยาความเดือดร้อน 

2. ปัญหา/อุปสรรค 
1) มีการแจกจ่ายหลายองค์กร 
2) การแจกจ่ายสิ่งของในแต่ละครั้งมีจ านวนตั้งแต่ 200/ 500/ 1,000/ 2,000 /3,000 

และ 10,000 
3) สถานที่แจกจ่ายไม่เหมาะสมกับจ านวนผู้มารับสิ่งของ 

3. การบริหารจัดการ/กระบวนการ/วิธีการ/แผนผังความคิด 
ที่ท าการปกครองอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จึงได้มีประกาศอ าเภอศรีราชา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติในการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่อ าเภอศรีราชาซึ่งจะ
ก าหนดจุดการแจกจ่ายสิ่งของ อุปโภค บริโภค สิ่งของจ าเป็นต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้เกิ ดการ
รวมกลุ่มจ านวนมากของประชาชน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่คับแคบ แออัด โดยก าหนดจุดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่งอย่างชัดเจน และมีการประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ สาธารณสุขอ าเภอ รพ.สต. สมาชิก อส. สมาชิกชมรมราชสีห์ พิทักษ์ 
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ราษฎร์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิต่าง ๆ เข้าร่วม มีกระบวนการจัดการเป็นไปตามมาตรการต่างของ
ทางราชการอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) มี
การจัดท าตารางการแจกจ่ายล่วงหน้า ตามที่ผู้ประสงค์จะบริจาค/แจกจ่ายสิ่งของ ติดต่อ
ประสานงานกับอ าเภอศรีราชา ให้ทราบก่อนการแจกจ่าย มอบสิ่งของในพ้ืนที่ โดยอ าเภอ
ศรีราชาเป็นหน่วยงานก าหนดพื้นที่และข้ันตอนการคัดกรอง รวมถึงขั้นตอนการแจกจ่าย  

4. ผลส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ 
ปัจจุบันการบริจาค แจกจ่ายสิ่งของในพ้ืนที่อ าเภอศรีราชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สามารถจัดระบบการปูองกันตามมาตรการการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้ และเป็นการบรรเทาเยียวยา ความ
เดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากดังที่เป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ 
https://www.dailynews.co.th/regional/771020 

 
4. ผลการด าเนินงาน (ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมจนถึงเวลาที่ท าการศึกษา) 

 1. การตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกจากพ้ืนที่อําเภอศรีราชา  (วันที่ 27 มีนาคม - 30 
เมษายน 2563)ระหว่างเวลา 08.00 น. - 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ( 3 ผลัด) ณ บริเวณหน้าวัดห้วยปราบ 
หมู่ที่ 3 ตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

 - ยานพาหนะเรียกตรวจ จํานวน 6,487  คัน   

 - จํานวนคนที่คัดกรอง  แบ่งเป็น ชาย 5,378 ราย  หญิง 2,093 ราย  รวม 7,471 ราย 

 - บุคคลที่มีไข้เกิน 37.5 องศา ขึ้นไป จํานวน  3  ราย 

    โดยมีหน่วยงานร่วมปฏิบัติงาน ดังนี้  

 - เจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง , เจ้าหน้าที่ตํารวจ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัด
ชลบุรี สาขาศรีราชา , กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน , ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  และมูลนิธิ 

 

 

 

 

  

 

https://www.dailynews.co.th/regional/771020
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 2. การตั้งจุดตรวจทางน้ํา คัดกรองผู้เดินทางเข้าพ้ืนที่ อ.เกาะสีชัง (วันที่ 31 มีนาคม – 29 เมษายน 
2563) ณ ท่าเรือเกาะลอย โดยมีหน่วยงานร่วมปฏิบัติงาน ดังนี้ สมาชิก อส.อ.ศรีราชา , สมาชิกอส.อ.เกาะสีชัง 
และเทศบาลเมืองศรีราชา 

           

 

 

 

 3. การตั้งจุดตรวจตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงวิกฤติการณ์จากการแพร่ระบาดไวรัสโค
โรนา 2019 หรือโควิด 19 

ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 - 16 พฤษภาคม 2563  ระหว่างเวลา 22.00 น. - 04.00 น.  

ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 23.00 น. - 04.00 น. 

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 13 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 23.00 – 03.00 น. 

 ณ บริเวณหน้าสถานีตํารวจภูธรศรีราชา โดยมีหน่วยงานร่วมปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 -  เจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง ,กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน , เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.ศรีราชา , เจ้าหน้าที่ทหาร 

ผลการปฏิบัติในภาพรวมอําเภอศรีราชา 

          - จับกุมข้อหาฝุาฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉินออกนอกเคหะสถาน จํานวนทั้งสิ้น 237 ราย 

 

 

 

 

 4. ดําเนินการส่งหน้ากากอนามัยให้จังหวัดต่างๆ จํานวน 60,000 ชิ้น ขึ้นไป โดยใช้รถไปรษณีย์
ไทยจัดส่ง มีหน่วยงานร่วมปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 -  เจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง , เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จว.ชบ. , กรมการค้าภายใน , พาณิชย์จังหวัดชลบุรี 
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 5. การจัดสรรหน้ากากอนามัย 

 อําเภอศรีราชา ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยจากที่ทําการปกครองจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 
31 มีนาคม 2563 – 16 มิถุนายน 2563จํานวน 64  ครั้ง รวมทั้งสิ้นจํานวน 260,600 ชิ้น โดยได้ทํา
การกระจายและแจกจ่ายให้กับกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่ม  

 1. กลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด/สัมผัสผู้ปุวย ในหมู่บ้าน/ชุมชน  จํานวน 70,288 ชิ้น 

 2. ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชน    จํานวน 65,611 ชิ้น 

 3. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง     จํานวน 67,158 ชิ้น 

 (กลุ่มที่ได้รับการคัดสรร ได้แก่ พนักงานเก็บขยะ ทุก อปท. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุดตรวจ) 

 4. กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง      จํานวน 57,543 ชิ้น 

           วิธีการแจกจ่าย เมื่อได้รับหน้ากากอนามัยจากที่ทําการปกครองจังหวัดชลบุรีแล้ว ได้จัดทําบัญชี
แจกจ่าย จัดสรรตามขนาดของหน่วยงานต่าง ๆ ในอําเภอศรีราชา โดยแจ้งให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้แทนที่
ได้รับการมอบหมายมารับหน้ากากอนามัยโดยทันที 

 

 

 

 

 6. รับตัวผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดในเขตพ้ืนที่เสี่ยง และกลับจากต่างประเทศ เข้ามาในพ้ืนที่อําเภอ
ศรีราชา  

 Home Quarantine ผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 – 17 มิถุนายน 
2563 จํานวน 448 คน แบ่งเป็น 60 หมู่บ้าน/ชุมชน ในจํานวน 8 ตําบล 

โดยมีหน่วยงานร่วมปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 - เจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง , กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สาธารณสุขอําเภอศรีราชา 

 Local Quarantine  ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 – 17 มิถุนายน 2563  รวม 35 ครั้ง 
จํานวน 214 คน โดยใช้สถานที่ 3 แห่ง ดังนี้    

  1. ศูนย์ฝึกและทดสอบขับรถมาตรฐาน ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี 

                     2. โรงแรมแกรนด์เบลล่าพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

  3. โรงแรมเบลล่า เอ็กซ์เพรส พัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

โดยมีหน่วยงานร่วมปฏิบัติงาน ดังนี้- เจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง , สาธารณสุขอําเภอศรีราชา 

 State Quarantine ไม่มียอดผู้กักกัน 
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 7. ระบบรายงานผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการปูองกันแก้ไขปัญหาเชื้อไวรัส  COVID-19     
(Thai QM) ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 – 19 พฤษภาคม 2563 ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จํานวน 
6,585 คน แบ่งเป็น 8 ตําบล 95 หมู่บ้าน/ ชุมชน 

 8. การดําเนินคดี การบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

  8.1 พบชาวเกาหลีนั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ภายในร้าน จึงได้
จับกุมและแจ้งข้อหาดังนี้โดยทั้ง 3 ถูกจับในข้อหา ฝุาฝืนคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 
16/2563 ลงวันที่ 11 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการปูองกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ข้อ 4 ดื่มสุรา สุราแช่ สุรากลั่นหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสม
แอลกอฮอล์ภายนอกเคหะสถานจากนั้นได้ควบคุมตัวผู้ถูกจับส่งพนักงานสอบสวนสภ.หนองขามเพ่ือ
ดําเนินคดีต่อไป 

  8.2 ตรวจสอบสนามแข่งรถ ฯ  dirt power ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตามข่าวที่
ปรากฎบนสื่อโซเชียล ว่ามีการรวมกลุ่มจัดการเเข่งรถวิบาก ในลักษณะมั่วสุมซึ่งก่อให้เกิดภาวะไม่ถูก
สุขลักษณะ อาจเป็นเหตุให้แพร่กระจายโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดออกไปได้ แจ้งข้อกล่าวหาว่าฝุา
ฝืนพรก.ฉุกเฉิน และนําตัวทั้ง 3 ราย ไปที่ สภ.บ่อวิน เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ผลคืบหน้าเป็น
ประการใด จักแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

  8.3 ตรวจสอบการจําหน่ายหน้ากากอนามัย 1 แผ่น ในราคา 20 บาท ซึ่งเกินกว่าราคา
ที่กําหนดไว้ ต่อมาจึงได้ดําเนินการล่อซื้อหน้ากากอนามัย และพบว่าขายเกินราคาจริง จึงได้ตรวจยึดของ
กลาง นําส่งพนักงานวอบสวน เพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย ข้อหากระทําผิดตาม ม.29 พ.ร.บ. ว่าด้วย 
ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 “จําหน่ายสินค้าราคาสูงเกินกว่าสมควร” 

 

 

 

 

9. ได้ออกตรวจสถานประกอบการตามมาตรการผ่อนปรนระยะต่าง ๆ  

  

 

 

 

 10. จัดให้มีการคัดกรอง ให้กับผู้ที่มารับบริจาคสิ่งของ และให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วย
แอลกอฮอล์ จัดสถานที่เว้นระยะห่าง (Social Distancing) ให้กับผู้ที่มารับสิ่งของ เพ่ือปูองกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ตั้งแต่วันที่  20 เมษายน 2563 – 26 
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มิถุนายน 2563 จํานวนทั้งสิ้น 132 ครั้ง โดยมีหน่วยงานร่วมปฏิบัติงาน ดังนี้- เจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง , 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตํารวจ , กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน , สาธารณสุขอําเภอศรีราชา 

 

 

 

 

5. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางแก้ไข 

 ปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน มีดังนี้ 

  1. จํานวนผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับจํานวนประชากร  

  2. สภาพสังคมเมืองในปัจจุบัน ไม่เอ้ืออํานวยในการปฏิบัติงานเนื่องจากสภาพที่อยู่อาศัย
ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งประชาชนไม่อยู่บ้านในช่วงกลางวันได้ 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานมีดังนี้ 

  1. เพ่ิมจํานวนผู้ปฏิบัติทุกภาคส่วนและขอความร่วมมือภาคเอกชนต่าง ๆ เพ่ิมกลุ่ม
ประชาชนจิตอาสา 

  2. เมื่อสภาพสังคมเมืองไม่เอ้ืออํานวย ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องเพ่ิมเวลาปฏิบัติงานในช่วงเวลา
กลางคืน 
 
6. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 ประชาชนได้รับประโยชน์ ดังนี้ 

  1. มีความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

  2. มีการสร้างลักษณะนิสัยที่เพ่ิมขึ้น เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือ การ
สวมหน้ากากอนามัย การกินอาหารที่ปรุงสุก  

  3. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น 
 
7. ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่ท าการศึกษา 

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ มีดังนี้ 

  1. เศรษฐกิจเกิดการชลอตัว 

  2. ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ร้านอาหาร สถานบริการ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้า ต้อง
หยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรการปูองกันโรคติดต่อทําให้รายได้ลดลง ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพใน
ครัวเรือน 

  3. มีการลดการจ้างงาน ทําให้เกิดปัญหาการว่างงานขึ้น ส่งผลให้การบริโภคลดลง 
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  4. สภาพการดําเนินชีวิตในครอบครัว และสังคมของประชาชนในพื้นท่ีเกิดความตึงเครียด 
เนื่องจากไม่สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างปกติ 

 
8. ทศันคติของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบ 

 ทัศนคติของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบดังนี้ 

  1. ภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ เกิดความร่วมมือในการบูรณาการในการสร้างมาตรการ
ต่าง ๆ ในการปูองกันการปูองกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค 

  2. ภาคท้องถิ่น มีทัศคติที่ต้องการจะให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาความ
เดือดร้อนกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

  3. ประชาชนเกิดความรู้สึกที่อึดอัดกับมาตรการต่าง ๆ ในการปูองกันการแพร่ระบาดของโรค 

  
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

 ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการปฏิบัติงานของอําเภอศรีราชา มีดังนี้ 

  1. การร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ในการบูรณาการการสร้างมาตรการต่าง ๆ การปูองกันการแพร่ 

ระบาดของโรค 

  2. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมโรคติดต่อ 

  3. เกิดความเสียสละ ความทุ่มเทของคณะผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน 

  4. ได้รับการสนับสนุนทุกด้านจากส่วนราชการในระดับอําเภอ ระดับท้องถิ่น และระดับตําบล 
 

10. บทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

 บทเรียนที่ได้รับจากการดําเนินงาน คือ ต้องอาศัยความร่วมมือ ในการสร้างจิตสํานึกของ
ประชาชน ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ทางภาครัฐได้กําหนดขึ้น อาจกล่าวได้ว่า การร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ฯลฯ และประชาชนทุกภาคส่วน เป็นการสร้าง
ประชาคมที่มีความเข้มแข็งร่วมกัน และเป็นทิศทางที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในการปูองกันการแพร่ระบาด
ของโควิด-19ได้การกระตุน้เตือนให้เห็นว่า หากมีเหตุการณ์ที่ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมาก จะ
มีความเชื่อมโยงและต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกัน อย่างต่อเนื่องในการดําเนินการปูองกันและควบคุมโรคและ
แพร่ระบาด โดยหาวิธีการปูองกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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11. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการการป้องกัน และ
ยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ด้านระเบียบกฎหมาย 
- การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจน ท าให้หลายแห่ง
ไม่กล้ าปฏิบั ติ  ในขณะที่ อีกหลายแห่ งให้การ
ช่วยเหลือ 
ประชาชนไม่เหมือนกัน ท าให้ประชาชนเกิดข้อสงสัย
และสับสน  
- การให้ความช่วยเหลือประชากรแฝงและคนเร่ร่อน 
ควรมีการปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้สอดคล้องกับ
สภาพเป็นจริง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่สามารถใช้
งบประมาณไปช่วยเหลือได้ 
- คณะกรรมการโรคติดต่อมีเฉพาะระดับจังหวัด 
ควรจะลงโทษผู้ฝุาฝืนมาตรการอ าเภอจะต้องเสนอ
ความเห็นไปยังจังหวัด ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินการและอาจท าให้ล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ 

 
- ควรก าหนดแนวทางการช่วยเหลือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน เพ่ือให้ปฏิบัติได้เหมือนกันทุก
แห่งและประชาชนมีความเข้าใจ 
 
 
 
- ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่
ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านได้ 
 
 
- ควรมีคณะกรรมการโรคติดต่อระดับอ าเภอ และ
ให้มีอ านาจหน้าที่ในระดับหนึ่ง 
 

ด้านบุคลากร 
- อ าเภอศรีราชามี อสม. ทั้งสิ้น 60 คน ต้องดูแลคน
ในอัตราส่ วน 1 :5,000 ซึ่ ง เกินกว่ าค่ า เฉลี่ ย
โดยทั่วไปที่ อสม. 1 คน ต่อ 10-15 หลังคาเรือน 
จึงไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่นายอ าเภอลงมา ยัง
ขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ COVID-19 ต้อง
ศึกษา/เรียนรู้เอง โดยยังไม่มีการถ่ายทอดความรู้
จากผู้เชี่ยวชาญ 
- ขาดความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ 
ต่าง ๆ จากความต่างชาติ 
 

 
- ควรเพิ่มจ านวน อสม.ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 
 
 
- ควรมีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
- เพ่ิมการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และสื่อสารกันให้มากขึ้นทั้งชาวต่างชาติและคน
เร่ร่อน 
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ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ด้านการให้บริการ 
- สถานการณ์ COVID-19 ท าให้เกิด New Normal 
ซึ่ งมีผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐที่ มีหน้าที่
ให้บริการประชาชน 

 
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเป็น Digital หรือ 
E-Service ให้มากขึ้น 
 

การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ยังไม่กล้า
ด าเนินการให้การช่วยเหลือในหลาย ๆ มาตรการ 
เช่น การจ้างงาน การส่งเสริมอาชีพ การจ่ายเงิน
ช่วยเหลือ 

 
- ควรปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบได้มากขึ้น โดยอาจ
ก าหนดให้มีคณะกรรมการระดับอ าเภอ ซึ่ งมี
นายอ าเภอเป็นประธาน ก าหนดแนวทางการ
ช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

 

 

***************************** 
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 

การบริหารจัดการป้องกัน ระงับยับยั้ง การระบาดของโรคไวรัสโควิด 
ในระดับอ าเภอ ของอ าเภอบางละมุง 

 
จัดท าโดย 

กลุ่มปฏบิัติการที่ 1 (กป.1) 
 

1. นางนภาภรณ์ โลหะเวช หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครสวรรค์ 
2. นางสาวขวัญรัก สุวรรณรัมภา ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  
    กรมสรรพากร 
3. นายปรีชา  ดิลกพรเมธ ี นายอ าเภอห้วยคต จังหวดัอุทัยธานี 
4. นายเอกภพ โสภณ นายอ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวดัสกลนคร 
5. นายชวกิจจ ์ สุวรรณคีรี นายอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
6. นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทมุธาน ี
7. นายสมยศ  นามพุทธา ท้องถิ่นจงัหวัดยโสธร 
8. นายสหรัฐ  วงศ์สกลุวิวัฒน ์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    จังหวัดน่าน 
9. นายสมมาตร มณีหยัน ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีการส ารวจและ 
    ฐานข้อมูล ที่ราชพัสดุ  กรมธนารักษ์ 
10. นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อ านวยการโครงการชลประทานเชียงราย 

 

 
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสตูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 74 

สถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 
พุทธศักราช 2563 
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ค าน า 
การศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ “การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและระงับ

ยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา โควิด-19 ในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระดับหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดชลบุรี” ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2563 นี้ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 74 โดยกลุ่มปฏิบัติการที่ 1 (กป.1) ได้รับ
มอบหมายให้ศึกษาประเด็น “การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการปูองกัน ระงับยับยั้งการ
ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 ในระดับอําเภอ ของอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี” สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้
เชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้แก่ สภาพปัญหาของการระบาดในพ้ืนที่  รูปแบบการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่  และปัจจัยแห่งความสําเร็จในการปฏิบัติงานของอําเภอบางละ
มุง ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูงจะได้นําความรู้หรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้รับไปปรับใช้ใน
พ้ืนที่ต่อไป    

คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย 

 

 

คณะผู้จัดท า 
นักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 74 

กลุ่มปฏิบัติการที่ (กป.) 1 
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กรอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)  
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาด 

ของโรคไวรัสโควดิ-19 ในระดับอ าเภอ ของอ าเภอบางละมุง 
 

1. ความเป็นมา 

 ๑.1 ประวัติความเป็นมาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  

อําเภอบางละมุงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดชลบุรี ระยะทางห่างจากจังหวัด
ชลบุรี ประมาณ ๔๘ กิโลเมตร มีพ้ืนที่รวมประมาณ ๗๒๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๖๙,๐๒๑ ไร่ แบ่งการ
ปกครองออกเป็น ๖ ตําบล ๔๗ หมู่บ้าน และมีรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๙ แห่ง คือ เมือง
พัทยา เป็นรูปแบบการปกครองแบบพิเศษ เทศบาลนครแหลมฉบัง (พ้ืนที่บางส่วนของตําบลบางละมุง อยู่
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง) เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาลตําบล ๕ แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล ๑ 
แห่ง มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร ๓๑๕,๔๓๗ คน เป็นชาย ๑๔๗,๗๒๐ คน หญิง ๑๗๑,๔๖๕ 
คน และมีประชากรแฝงที่เข้ามาพักอาศัยในพ้ืนที่ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในรูปแบบของลูกจ้าง และ
นักท่องเที่ยว เป็นจํานวนมาก   และจากการที่ “เมืองพัทยา” เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ซึ่งเข้ามาท่องเที่ยวในรูปแบบคณะทัวร์ โดยเฉพาะชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยว 

เป็นจํานวนมาก กิจกรรมทางเศรษฐกิจท จึงเป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการ เช่น  

โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร สถานบริการ สถานบันเทิง สถานที่ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ร้านนวดสปา 
ประชาชนในพื้นท่ี นอกจากจะประกอบธุรกิจดังกล่าวแล้ว ยังมีประชาชนอีกบางส่วนที่เป็นลูกจ้างในสถาน
ประกอบการดังกล่าว และด้วยสภาพพ้ืนถิ่นเดิม เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม จึงยังมีพ้ืนที่ เกษตรกรรม จํานวน 
๘๖,๑๒๓ ไร่ อยู่ในพื้นท่ีตําบลห้วยใหญ่ ตําบลเขาไม้แก้ว ตําบลโปุง และตําบลตะเคียนเตี้ย (คิดเป็นร้อยละ 
๑๘ ของพ้ืนที่ทั้งหมด) ชนิดพืชที่ปลูก 

ส่วนใหญ่ คือ มันสําปะหลัง มะพร้าว สับปะรด 

อําเภอบางละมุง มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชาติไทย มีชาวจีน อินเดีย และชนชาติอ่ืน  ๆ 
เป็นส่วนน้อย ในด้านการย้ายถิ่นฐานหรือการอพยพจากภาคอ่ืน จะมีการหลั่งไหลเข้ามาทุกระยะ เนื่องจาก
สภาพท้องที่เอ้ืออํานวยต่อการใช้แรงงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม สถานบริการ 
โรงงานอุตสาหกรรม กิจการท่องเที่ยว และกิจการก่อสร้างต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้แรงงานจํานวนมาก ทําให้
ประชากรที่ใช้แรงงาน และหรือผู้ที่ไม่ประสบผลสําเร็จในด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อพยพเข้ามา
ทํางานด้วยการเป็นลูกจ้างตามโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ เนื่องจากมีรายได้สูงกว่า ทั้งในเขตเมือง
พัทยา และนอกเขตเมืองพัทยา ทําให้เกิดประชากรแฝงเป็นจํานวนมาก ยากต่อการสํารวจจํานวนและ
ติดตามพฤติกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุปัญหาหนึ่งในการพัฒนาท้องที่  
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ด้านการเมือง อําเภอบางละมุง มีเขตการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒ เขต  มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี  จํานวน ๒ คน  

 ๑. นายจรัส       คุ้มไข่น้ํา (ส.ส.เขต ๖ ชลบุรี)  
 ๒. นางสาวกวินนาถ   ตาคีย์    (ส.ส.เขต ๗ ชลบุรี)  

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  (ส.จ.) เขตอําเภอบางละมุง จํานวน 7 คน ดังนี้ 
 ๑. นายสกน ผลลูกอินทร์  ๒. นายทองหล่อ อํ่าผึ้ง  
 ๓. นายยะยา เซ็นสุรีย์    ๔. นายวินัย อินทร์พิทักษ์   
 ๕. นายมงคล แสวงหาทรัพย ์   ๖. นายวิวัฒน์ หอมปลื้ม   
 ๗. นายเฉลิม เกตุแจ้   

 ๑.๒ สภาพปัญหาของการระบาดในพื้นที่อ าเภอบางละมุง 
อําเภอบางละมุง เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวใน

รูปแบบคณะทัวร์เป็นจํานวนมาก ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน เมื่อมีข่าวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ที่เมืองอู่ฮ่ัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศห้ามประชาชนเดินทางออกนอกประเทศ เมื่อช่วง
เดือนปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ทําให้นักท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาลดน้อยลง และนักท่องเที่ยวชาวจีน
ที่มาเป็นคณะทัวร์ ได้กลับประเทศเมื่อประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ยังคงเหลือนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เป็นชาวยุโรปและเอเชียบางส่วน ที่เดินทางมาเที่ยวเอง รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมา
ท่องเที่ยว ใช้บริการในสถานบันเทิง    

อําเภอบางละมุง มีผู้ปุวยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน ๔๑ ราย (อัตราปุวย 
๑๓.๖๒ ต่อแสนประชากร) เป็นคนไทย ๒๔ ราย ต่างชาติ ๑๗ ราย หายปุวย ๓๙ ราย เสียชีวิต ๒ ราย พบ
ผู้ปุวยยืนยันติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เริ่มมีอาการปุวยเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ใน
ส่วนของผู้ปุวยรายที่ ๔๑ ยืนยันการติดเชื้อเมื่อวันที่  ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ มีอาการปุวยเมื่อวันที่ ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๖๓ มีผู้ปุวยในพื้นท่ี ดังนี้ 

 เขตเมืองพัทยา    จํานวน       ๓๑  ราย 
 เขตเทศบาลเมืองหนองปรือ   จํานวน         ๕ ราย 
 เขตเทศบาลตําบลห้วยใหญ่   จํานวน   ๒ ราย 
 เขตเทศบาลตําบลบางละมุง   จํานวน   ๑ ราย 
 เขตเทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ย   จํานวน   ๑ ราย 
 เขตเทศบาลตําบลหนองปลาไหล  จํานวน   ๑ ราย  

 ๑.๓ รูปแบบการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อ าเภอบางละมุง 
อําเภอบางละมุง ได้ใช้กลไกของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 

อําเภอบางละมุง ในการบูรณาการการทํางานร่วมกัน เพ่ือเตรียมความพร้อมและรับทราบแนวทางการ
ปูองกันเพ่ือเฝูาระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และต่อมาได้มีคําสั่งอําเภอ



การเรยีนรู้เชิงปฏิบตัิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นท่ี 74 

 

65 
 

บางละมุง แต่งตั้งคณะทํางานคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต เฝูาระวังผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) อําเภอบางละมุง เพ่ือดําเนินการค้นหาและเฝูาระวังคนใน
พ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการคัดกรอง แยกกัก 
กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ตามท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกําหนด 

 ๑.๔ ความคาดหวังของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน 
ประชาชนในพ้ืนที่อําเภอบางละมุง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ให้ร่วมมือในการดําเนินการ

ปูองกันและเฝูาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) เพ่ือให้
ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ 

 
๒. เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ 

๒.๑ ให้ราษฎรได้อยู่ในพ้ืนทีท่ีป่ลอดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
๒.๒ ให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากพ้ืนที่ทีมี่โรคโควิด 19 ระบาดทุกคน ต้องกักตัว ๑๔ วัน 

 
๓. แนวทางการด าเนินงาน 
 ๓.๑ แนวทาง กลไก กระบวนการและการบริหารจัดการตามค าสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์โค
วิด-19 และข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  

๓.๑.๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๑๕๓๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๖๓ เรื่อง การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ในพ้ืนที่จังหวัด   

๓.๑.๒ กระทรวงมหาดไทยได้มีการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สั่งการให้จังหวัดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาการปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคน
แออัดเบียดเสียด เพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

๓.๑.๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๑๗๓๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการปูองกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน 

๓.๑.๔ รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และออก
ข้อกําหนดตามความในมาตรการ ๙ แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
๒๕๔๘ ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานในยามวิกาลทั่วประเทศ ระหว่างเวลา 22.00–04.00 น. ของ
วันรุ่งขึ้น  

๓.๑.๕ คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19) ที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความใน 
มาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ กําหนดให้ ศปก.
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จังหวัด ศปก.อําเภอ ศปก.ตําบล และ อปท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบกํากับ ดูแล ตามมาตรการปูองกันโรค
ตามที่ทางราชการกําหนดเพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัด อําเภอ 
ดําเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด/อําเภอ ตามโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  

 ๓.๒ การประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
อําเภอบางละมุงใช้กลไกการทํางานโดยการบูรณาการการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของฝุาย

ปกครองฝุายการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตํารวจ ในการดําเนินงานตามข้อสั่งการจาก
จังหวัดชลบุรี ไปสู่การปฏิบัติ เมื่อจังหวัดชลบุรี โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้มีคําสั่งให้ปิด
สถานที่ต่าง ๆ เพ่ือการปูองกันและเฝูาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ได้แก่  สถาน
บริการตามกฎหมายสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กิจกรรมนวดเพ่ือสุขภาพ กิจการสปา กิจการเสริมความงาม  โรงมหรสพ 
สนามมวย สนามชนไก่ สถานที่ออกกําลังกายภายในอาคาร (ฟิตเนส) และให้งดการจัดกิจกรรมรวมคน
จํานวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ในการตรวจตราเฝูา
ระวัง การควบคุมโรค ประกอบกับอําเภอบางละมุง มีเขตการปกครองพิเศษ คือเมืองพัทยา ซึ่งสถานที่ที่
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ได้ถูกสั่งปิดตามคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ชลบุรี เช่น สถานบริการ สถานบันเทิง  สถานประกอบการต่าง ๆ ห้างสรรพสินค้า พ้ืนที่สาธารณะ ส่วน
ใหญ่อยู่ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งมีบุคลากรของ ส่วนควบคุมโรค สํานักการสาธารณสุข ส่วนรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง สํานักปลัดเมืองพัทยา และรวมถึงส่วนงานอ่ืน ๆ และได้มีการบูรณาการกําลัง
ร่วมกับฝุายปกครอง และตํารวจ ในการออกปฏิบัติการต่าง ๆ ในส่วนของพ้ืนที่ตําบล หมู่บ้าน โดยใช้กลไก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก ในการดําเนินการด้านการปูองกันและควบคุมโรค เช่น การตั้งจุด
คัดกรองประชาชนก่อนเข้าตลาดสดหรือตลาดนัด การปิดตลาด  

 
๔. ผลการด าเนินงาน 

 เมื่อเริ่มปรากฏข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019  ที่มาจาก
เมือง  อู่ฮ่ัน มณฑลหูเปุย สาธารณรัฐประชาชนจีน อําเภอบางละมุงได้มีการดําเนินการตามข้อสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และจังหวัดชลบุร ี ดังนี้ 
 ๔.๑ แจ้งมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรม โดยให้ผู้จัดการโรงแรมทุก
แห่งตรวจสอบการลงทะเบียนในบัตรทะเบียนผู้เข้าพัก (แบบ ร.ร.๓) ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างละเอียด หากพบผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สํานักงานสาธารณธารณสุขอําเภอบางละมุง โรงพยาบาลบางละมุง ส่วนปูองกันควบคุมโรค สํานักการ
สาธารณสุขเมืองพัทยา หรือแจ้งสายด่วน กรมควบคุมโรค โทร.๑๔๒๒ 
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 ๔.๒ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางละมุง โรงพยาบาลบางละมุง ฝุายปูองกันควบคุมโรค สํานัก  
การสาธารณสุข เมืองพัทยา ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปูองกันโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019  
ในโรงแรมที่รองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยการติดปูายประชาสัมพันธ์ แจกหน้ากากอนามัย และ
แอลกอฮอล์ ตลอดจนให้คําแนะนําในการเฝูาระวังและปูองกันโรคแก่พนักงานโรงแรม จํานวน ๑๓๐ แห่ง 
 ๔.๓ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) อําเภอบางละมุงเตรียมความ
พร้อมและรับทราบแนวทางการปูองกันเพ่ือเฝูาระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 
2019 เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รวมถึงสร้างการรับรู้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้เข้าใจสถานการณ์และแนวทางปฏิบัติตน
ให้เกิดความปลอดภัย ลดความตื่นตระหนกของประชาชน 
 ๔.๔ มอบหมายให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) ดําเนินการค้นหาและคัดกรองว่า มีกลุ่มที่มีความเสี่ยงเข้ามาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/
ชุมชน หรือไม่ ได้แก่ กลุ่มที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร จากต่างประเทศ จากประเทศเพ่ือนบ้าน 
หรือบุคคลที่มีการเดินทางไปยังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่คนแออัดเบียดเสียด ได้แก่  สนามมวย 
สนามกีฬา สนามม้า สนามชนโค สนามชนไก่ สถานบันเทิง หรือการไปร่วมกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็น
จํานวนมาก ตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ รวมถึงการจัดตั้งจุดรับรายงานข้อมูล ณ สถานีขนส่งในพ้ืนที่ 
และขอความร่วมมือบุคคลเหล่านั้นให้งดการเดินทางหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง  ๆ นอก
หมู่บ้าน/ชุมชนไว้ก่อน หรือให้พักอาศัยอยู่แต่ในบ้านเรือนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน และให้รายงาน
ข้อมูลให้เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือติดตามและเฝูาระวัง และส่งข้อมูลให้อําเภอทราบเพ่ือ
บันทึกเข้าระบบรายงาน มีข้อมูลผู้เข้าหมู่บ้าน/ชุมชน จํานวน ๓๒๑ ราย ไม่ปรากฎว่าบุคคลดังกล่าว ติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ดังนี้ 

ที ่ ต าบล จ านวน (คน) 
๑ บางละมุง   ๑๓ 
๒ ตะเคียนเตี้ย    ๙ 
๓ หนองปลาไหล  ๓๘ 
๔ โปุง ๑๖ 
๕ ห้วยใหญ่ ๗๙ 
๖ เขาไม้แก้ว ๒๒ 
๗ หนองปรือ ๑๒๗ 
๘ นาเกลือ ๑๗ 

 รวม ๓๒๑ 
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 ๔.๕ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้จัดทําระบบการสํารวจผู้ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการปูองกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  คือระบบ Thai QM โดยให้สํารวจ
ว่าได้รับผลกระทบจากประกาศจังหวัดหรือมาตรการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโควิด 19 เช่น ถูกเลิก
จ้าง ถูกนายจ้างลดเวลาทํางาน ธุรกิจส่วนตัวถูกปิดและต้องการความช่วยเหลือ ตามลําดับความสําคัญ ๑๕ 
ข้อ ๑) เงินสนับสนุนการยังชีพระยะสั้น ๒) เครื่องอุปโภคบริโภค ๓) การจ้างงานระยะสั้น ๔) การส่งเสริม
การฝึกอาชีพ ๕) เงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา ๖) พักชําระหนี้ต่าง ๆ (ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ผ่อนบัตรเครดิต) ๗) ลดหย่อน
ภาษีต่าง ๆ ๘) ลดค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ๙) มาตรการด้านการเงินส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ๑๐) พันธุ์พืช ๑๑) พันธุ์สัตว์ ๑๒) พันธุ์สัตว์น้ํา ๑๓) อุปกรณ์ค้าขาย ๑๔) อุปกรณ์การเกษตร ๑๕) อ่ืน 
ๆ และมอบหมายให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้สํารวจและบันทึกข้อมูลในระบบ Thai QM และให้ปลัดอําเภอ
เป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล ในระบบ Thai QM ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีผู้ได้รับ
ผลกระทบทั้งหมด จํานวน ๑๙,๖๖๑ ราย แยกเป็นในเขตเทศบาลตําบล/อบต. จํานวน ๗,๙๖๒ ราย 
เทศบาลเมืองหนองปรือ ๒,๐๙๗ ราย เมืองพัทยา ๙,๖๐๒ ราย ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบล/องค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาไม้แก้ว และเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินคนละ ๑,๐๐๐ บาท 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ไปแล้ว จํานวน ๓,๒๒๙ ราย 

ลําดับ อปท. จํานวนผู้ได้รับผลกระทบ จํานวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ 
๑ ทต.บางละมุง ๑,๐๙๒ ๓๐๒ 

๒ ทต.ตะเคียนเตี้ย ๑,๓๕๐ ๕๑๖ 

๓ ทต.หนองปลาไหล ๑,๙๒๒ ๕๓๓ 

๔ ทต.โปุง ๗๕๔ ๓๐๔ 

๕ ทต.ห้วยใหญ่ ๒,๒๕๐ ๘๑๓ 

๖ อบต.เขาไม้แก้ว ๕๙๔ ๒๓๘ 

๗ ทม.หนองปรือ ๒,๐๙๗ ๕๒๓ 

๘ เมืองพัทยา ๙,๖๐๒ อยู่ระหว่างดําเนินการ 

รวม ๑๙,๖๖๑ ๓,๒๒๙ 

 ๔.๖ การดําเนินการตามมาตรการเพ่ือรองรับผู้เดินทางกลับจากประเทศที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย (จีน อิตาลี อิหร่าน เกาหลีใต้) และประเทศที่กรมควบคุมโรคประกาศ
เป็นพ้ืนที่โรคระบาดต่อเนื่อง ทั้งหมด ๗๑ ราย ติดตามได้ ๗๑ ราย ส่งต่อต่างจังหวัด/อําเภอ ๑๔ ราย ไม่
พบผู้ติดเชื้อในกลุ่มดังกล่าว โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอบางละมุง เป็นผู้ตรวจสอบและให้
กักตัวอยู่ในที่พักอาศัยเพ่ือสังเกตอาการ จนครบกําหนด ๑๔ วัน 
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ที ่

ข้อมูลการเดินทาง 
จากประเทศ 

จ านวน 
(คน) 

ผลการติดตาม 

ติดตามได ้ ติดตามไมไ่ด ้ ส่งต่อ 
ครบก าหนด

ติดตาม 

๑ เกาหลีใต้ ๕๘ ๔๔ - ๑๔ ๔๔ 
๒ ญี่ปุุน ๓ ๓ -  ๓ 
๓ สวีเดน ๑ ๑ -  ๑ 
๔ ฮ่องกง ๑ ๑ -  ๑ 
๕ เยอรมัน ๑ ๑ -  ๑ 
๖ ยูเออี ๒ ๒ -  ๒ 
๕ มาเลเซีย ๕ ๑ -  ๑ 
 รวม ๗๑ ๗๑ - ๑๔ ๗๑ 

 ๔.๗ การดําเนินงานด้านสถานที่กักตัวสําหรับผู้ที่เดินทางจากพ้ืนที่แพร่ระบาด 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อําเภอบางละมุง พบผู้ปุวย

ยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน ๔๑ ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High risk) จํานวน ๒๓๗ ราย ซึ่งใน
กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง มีบุคลากรทางการแพทย์ จํานวนหนึ่งที่ทําการรักษาผู้ปุวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และไม่มีสถานที่กักตัว เนื่องจากไม่สามารถกักตัวในที่พักอาศัยได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงแรมแก
รนด์ เบลลา ให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าวเข้าพักเพ่ือกักกันตัวเฝูาระวังเชื้อโรค ซึ่งต่อมาจั งหวัดชลบุรีได้
กําหนดให้โรงแรมแกรนด์เบลลา เป็นสถานที่กักกันตัวของจังหวัด (Local Quarantine) โดยมอบหมายให้
อําเภอบางละมุงรับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ รับผู้เข้ากักตัว จํานวน  ๒๔๔ 
ราย ครบกําหนดระยะกักตัว ๑๘๗ ราย คงเหลือ ๕๗ ราย ดังนี้ 

กลุ่มเข้ากักกัน 
จ านวน 
(ราย) 

กลับบ้าน 
(ราย) 

คงเหลือพัก 
(ราย) 

๑. กลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ปุวย (High rigk) ๔๔ ๔๔ - 
๒. กลุ่มเสี่ยง ในพ้ืนที่เมืองพัทยา ๑๐ ๑๐ - 
๓. กลุ่มกลับจากภูเก็ต ๔๗ ๔๔ ๓ 
๔. กลุ่มลูกเรือ (ท่าเรือเกาะสีชัง ท่าเรือ
ศรีราชา ท่าเรือแหลมฉบัง) 

๑๔๓ ๘๙ ๕๔ 

รวม ๒๔๔ ๑๘๗ ๕๗ 
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 ๔.๘  ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอบางละมุง (ศปก.อ.บางละมุง) ได้ดําเนินการออกตรวจ
ประเมินการดําเนินการตามมาตรการปูองกันโรคตามที่ทางราชการกําหนดเพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด–19  ดังนี้ 

๔.๘.๑ ตามคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประเมินระหว่างวันที่ ๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการในระดับสูง (มากกว่า 
๗๕%)  

๔.๘.๒ ตามคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19)  ที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๓/๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ ในระดับมาก ๘๑-
๙๐%   

๔.๘.๓ ตามคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19)  ที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๓/๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ
คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ที่ ๔/๒๕๖๓ 
(ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตามมาตรการ ในระดับมาก-มากที่สุด ๘๑-๑๐๐%   

๕. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางแก้ไข 

 ๕.๑ ปัญหาและอุปสรรค 
5.๑.๑ เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคอุบัติใหม่ ซึ่งอาการของโรค  

จะมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรง จะมี
อาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต เมื่อเกิดการติดเชื้อ และมีการแพร่เชื้ออย่าง
รุนแรงจนถึงข้ันเสียชีวิต ทําให้ประชาชนบางส่วนเกิดความตระหนก และยังไม่มีความเข้าใจในการปูองกันโรค   

๕.๑.๒ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปูองกันและควบคุมโรค โดยเฉพาะตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด  
เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้าสํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้อํานวยการสํานักงานปูองกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด และนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีหนึ่งคน และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนึ่งคน 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือผู้อํานวยการโรงพยาบาลทั่วไปหนึ่งคน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน
สองคน และสาธารณสุขอําเภอสองคน ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหนึ่ง
คน ในกรณีที่จังหวัดใดมีโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐอ่ืน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจํานวนไม่
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เกินสามคนเป็นกรรมการด้วย ในกรณีที่จังหวัดใดมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้ง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จํานวนแห่ง
ละหนึ่งคน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประจําด่าน จํานวนแห่งละหนึ่งคน เป็นกรรมการด้วย 
ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดที่ดําเนินงานด้านการปูองกันควบคุมโรค จํานวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการ ไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีเหตุ
จําเป็นเร่งด่วนเพ่ือเป็นการปูองกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จึงจะสามารถสั่งปิดสั่งปิดตลาด สถานที่ประกอบหรือจําหน่ายอาหาร 
สถานที่ผลิตหรือจําหน่ายเครื่องดื่ม โรงงาน สถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อ่ืนใดไว้
เป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหยุดการ
ประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว รวมถึงการสั่งห้ามผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาดเข้าไปในสถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อ่ืนใด เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

๕.๑.๓ องค์ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและควบคุมโรคมีอยู่ในบุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ถึงแม้จะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนเป็น  
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ก็ยังจําเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นหลักในการดําเนินงาน เมื่ อเกิด
เหตุจําเป็นเร่งด่วน หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานในการบูรณาการเพื่อให้กระบวนการทํางานสําเร็จลุล่วง  

 ๕.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
๕.๒.๑ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓ ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19))  
เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น การที่คณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติได้กําหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการปูองกัน เฝูาระวังและควบคุมโรค ในกลุ่มผู้เดินทางมา
จากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร รวมถึงการเดินทางมาจากพ้ืนที่แพร่ระบาดของโรค ทําให้
หน่วยงานระดับปฏิบัติการในพ้ืนที่สามารถดําเนินการควบคุมโรคได้ 

๕.๒.๒ การปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่อําเภอ ยังสามารถใช้กลไกตามสาย
การบังคับบัญชา ที่มีนายอําเภอเป็นผู้บริหารสูงสุดภายในอําเภอเป็นผู้สั่งการ และมีหัวหน้าส่วนราชการ 
โดยเฉพาะสาธารณสุขอําเภอเป็นหน่วยงานหลัก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เป็นกลไก
ขับเคลื่อนการปูองกันเฝูาระวัง รวมถึงการควบคุมดูแลให้ประชาชนปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่ราชการ
กําหนด 

๕.๒.๓ ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด -19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้
กําหนดมาตรการในการเฝูาระวัง ปูองกันโรค และทําการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างสม่ําเสมอใน
ห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดรุนแรง ทําให้ประชาชนเกิดความตระหนักและให้ความร่วมมือในการปูองกัน
และเฝูาระวังโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังจากสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ กระทรวงสาธารณสุข ควร
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มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ในสภาวะที่เกิดเหตุจําเป็นเร่งด่วน 

 
๖. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
 จากการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ตามนโยบายและข้อสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย ทําให้
ประชาชนในพื้นท่ี ได้รับประโยชน์ ดังนี้ 
 ๖.๑ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการปูองกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับการสํารวจและลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบในระบบ Thai QM ทําให้อําเภอและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบริหารความช่วยเหลือประชาชนตามความต้องการ 
 ๖.๒ ประชาชนที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง ได้รับการกักตัวในสถานกักกันตัวที่รัฐจัดหา (Local 
Quarantine) เพ่ือสังเกตอาการปุวย ทําให้สามารถปูองกันและควบคุมโรคได้  
 ๖.๓ ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรค ทั้ง
มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ที่ทางราชการกําหนด     
 
๗. ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ 

เนื่องจากอําเภอบางละมุงเป็นสังคมที่มีบริบทหลากหลาย การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 ทําให้กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจต้องปิดกิจการชั่วคราวจากคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดชลบุรี เช่น โรงแรม สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ ขาดรายได้ 
และยังต้องรับภาระในการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานรายเดือน ในกลุ่มประชาชนที่เป็นลูกจ้างทั่วไป 
ลูกจ้างรายวันต้องถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้ มีผลกระทบถึงการดํารงชีวิตประจําวัน ถึงแม้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
จะร่วมมือในการจัดสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค อาหารปรุงสําเร็จ มอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ก็ไม่
สามารถช่วยเหลือได้ทั้งหมด ผู้ได้รับความช่วยเหลือที่ไปรับของดังกล่าว จะเป็นกลุ่มประชากรแฝงที่เป็น
ผู้ใช้แรงงาน และถึงแม้จะมีมาตรการผ่อนคลาย แต่กิจการบางอย่าง เช่น โรงแรม ยังไม่สามารถเปิด
ให้บริการได้ ๑๐๐% เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ รับคณะทัวร์ต่างประเทศเข้าพักเป็นหลัก   

 
๘. ทัศนคติของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบ  
 ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น และประชาชน ต่างหวั่นเกรงต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากโรค
ดังกล่าวเป็นโรคอุบัติใหม่ เมื่อมีการติดเชื้อแล้วอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คน 
ผ่านทางการสัมผัสใกล้ชิดผู้ปุวย และแพร่กระจายผ่านละอองเสมหะทางการไอจามของผู้ที่มีเชื้อ  ทําให้ทุก
คนเกิดความหวาดกลัว วิตกกังวล แต่เมื่อภาครัฐมีกลไกและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับปูองกันและเฝูาระวัง
การติดเชื้อ ทุกคนต่างก็ตื่นตัวและให้ความร่วมมือในการปูองกันและเฝูาระวัง ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย 



การเรยีนรู้เชิงปฏิบตัิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นท่ี 74 

 

73 
 

การอยู่ในเคหะสถาน ให้ความร่วมมือในการหยุดเชื้อ และคาดหวังว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด 19 จะ
หายไป และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ  

๙. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
 จากการประเมินผลการดําเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีดังนี้  
 ๙.๑ บริบท พบว่า บริบทที่ส่งต่อความสําเร็จในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 อําเภอ        
บางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่ พบว่า บุคลากรสามารถดําเนินการ
สอบสวนและควบคุมโรคได้ตามแผนงานและจุดมุ่งหมายที่วางไว้โดยดําเนินการตั้งแต่ยังเป็นผู้ปุวยสงสัยที่
รอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และในการลงพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรคได้มีการ
ประสานงานเครือข่ายและประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายและประชาชนในพ้ืนที่เป็น
อย่างดี 
 ๙.๒ ปัจจัยนําเข้า พบว่า ปัจจัยนําเข้าที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 ในการดําเนินงานควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี  มีคําสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติงาน มีการวางแผนและกําหนดแนวทางการดําเนินงานโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 ในพ้ืนที่ โดยมีเจ้าหน้าที่เพียงพอและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทรัพยากรด้านวัสดุ 
เวชภัณฑ์ ในการปฏิบัติงานมีความเพียงพอและพร้อมใช้ 
 ๙.๓ กระบวนการ พบว่า กระบวนการที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 การบริหารจัดการทีม รูปแบบ/ ขั้นตอน ระบบการประสานงาน เพ่ือการปฏิบัติงานเฝูาระวัง ปูองกัน 
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่ โดยมีการกําหนดแนวทางรวมกันทั้งอําเภอ และสื่อสาร
ให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เวทีการประชุม กลุ่มไลน์ การเตรียมความ
พร้อมของพ้ืนที่ได้แก่ การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง มีการส่งบุคคลกลุ่มเสี่ยงส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ มีการลงพ้ืนที่เพ่ือควบคุมโรคทันเวลา รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนเตรียมความพร้อง
ด้านวัสดุและเวชภัณฑ์ควบคุมโรค 
 การบริหารจัดการปูองกัน ระงับยับยั้ งการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 มีประสิทธิภาพ  
โดยกลไก การบริหารงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนในพ้ืนที่อําเภอ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
ตั้งแต่เริ่มปรากฏข่าวสารการแพร่ระบาดว่า เกิดจากประชาชนที่เดินทางมาจากสาธารณประชาชนจีน มี
การเฝูาระวังในกลุ่มนักเที่ยวชาวจีน โดยมีนายอําเภอเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ฝุายปกครองและ
หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เป็นหน่วยงานหลักในการสอบสวนโรค และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบภายในพ้ืนที่ เป็นหน่วยงานเฝูาระวัง ปูองกัน ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่
ประชาชนแต่ละหน่วยงานดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นอย่างดี 
และที่สําคัญตัวผู้นําคือนายอําเภอเอง เป็นผู้ที่ทํางานในพ้ืนที่มาเป็นเวลานาน มีความเข้มแข็ง ทําให้การ
ดําเนินงานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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๑๐. บทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
 กระบวนการบริหารจัดการและมาตรการในการปูองกันและยับยั้งการระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ที่กําหนดโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 และแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการมี
ความชัดเจนและยืดหยุ่นพอที่นายอําเภอและคณะทํางานสนับสนุนการปูองกันโรคติดต่อระดับอําเภอ และ
เมื่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้มีค าสั่งให้ปิดสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือการปูองกันและเฝูาระวังโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ได้แก่ สถานบริการตามกฎหมายสถานบริการ และสถาน
ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กิจกรรมนวด
เพ่ือสุขภาพ กิจการสปา กิจการเสริมความงาม  โรงมหรสพ สนามมวย สนามชนไก่ สถานที่ออกก าลังกาย
ภายในอาคาร (ฟิตเนส)  และให้งดการจัดกิจกรรมรวมคนจ านวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด
ของโรค ตั้งแตว่ันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ และมีค าสั่งปิดสถานที่เพ่ิมเติม ตามการประเมินสถานการณ์ความ
รุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา คณะท างานสนับสนุนการปูองกันโรคติดต่อระดับอ าเภอ มีแนวทางการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน สามารถปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในพ้ืนที่ได้  
 
๑๑. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการการป้องกันและ
ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 
 การบริหารจัดการการปูองกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  ระดับอําเภอ ดําเนิน
ไปตามข้อสั่งการของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดชลบุรี ในด้านการระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ผู้ติดเชื้อรายสุดท้าย ยืนยันการติดเชื้อเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓  และโรงพยาบาลสนามที่รับ
ผู้ปุวยเข้าพักฟ้ืน ได้ปิดเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบันยังไม่พบผู้ปุวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในพ้ืนที่อําเภอบางละมุง ประชาชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด ยกเว้น ชาวต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ มักไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ เช่น การสวม
หน้ากากอนามัยเมื่อออกไปในที่สาธารณะ การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการปูองกัน
แก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  ในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งผู้ที่ลงทะเบียนในระบบ 
Thai QM และผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ Thai QM  แต่เนื่องจากอําเภอบางละมุงมีบริบทของพ้ืนที่
ชุมชนเมือง ประชากรส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝง และประกอบอาชีพรับจ้าง และชาวต่างชาติที่มาพัก
อาศัยระยะยาว ทําให้เกิดปัญหาในด้านการปูองกัน เฝูาระวัง เช่น การไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา
ระยะห่าง เมื่อมีการแจกสิ่งของอุปโภคบริโภค การไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากที่พักอาศัย  เพ่ือให้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการการปูองกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโค
วิด-19 ดียิ่งขึ้น ควรเน้นมาตรการการบังคับใช้กฎหมายในพื้นท่ีให้มากข้ึน 
 
 

***************************** 
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ภาคผนวก 
กลุ่มปฏิบัติการที่ 1 เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอบางละมุง 

 

 

 

 

 

กลุ่มปฏิบัติการที่ 1 เยี่ยมชมโรงแรมแกรนด์เบลลา สถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) ของจังหวัดชลบุรี 

 

 

 

 

 
กลุ่มปฏิบัติการที่ 1 ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหัวแรด 

ต าบลหนองปลาไหล  อ าเภอบางละมุง 

 

 

 

 

 
กลุ่มปฏิบัติการที่ 1 พบปะพูดคุยเก็บข้อมูลกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 

การบริหารจัดการป้องกัน ระงับยับยั้ง การระบาดของโรคไวรัสโควิด 
ในระดับอ าเภอ ของอ าเภอสัตหีบ 

 
จัดท าโดย 

กลุ่มปฏบิัติการที่ 2 (กป.2) 

 
1. น.ส.วีรวรรณ  จันทนเสว ี  หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง 

2. นางพรนิภา  มาสิลีรังสี  หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี พม. 

3. นายอัครโชค  สุวรรณทอง  นายอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

4. นายสมชาย  อ าพันกาญจน์  นายอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

5. นายณัฏฐพงษ์  พัฒนรัฐ  นายอ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

6. นายฑรัท   เหลืองสอาด  นายอ าเภอท่าม่วง จังหวดักาญจนบุร ี

7. นายจรัสพงศ์  ค าดอกรับ  ท้องถิ่นจงัหวัดสกลนคร 

8. นายดุสิต   บริสุทธิ์ศร ี  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดล าปาง 

9. นายกมลสิษฐ์  วงศ์บุตรน้อย  ผู้อ านวยการกองคดี 2 ปปง. 

10. นายจรูญ  แก้วมุกดากุล  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต 

 
 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสตูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 74 
สถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

พุทธศักราช 2563 



การเรยีนรู้เชิงปฏิบตัิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นท่ี 74 

 

77 
 

ค าน า 
 

 การศึกษาเชิงปฏิบัติการ (Action Learning) เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนักปกครองระดับสูง         
(นปส.) รุ่นที่ 74 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําบทเรียนและประสบการณ์จากการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จริง
นําไปใช้ ในการบริหารราชการและสร้างมูลค่าเพ่ิมสําหรับประสบการณ์การบริหารราชการแก่ผู้เข้าอบรม
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้กว้างขว้างมากขึ้น โดยกําหนดพ้ืนที่เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
 ทั้งนี้ ได้กําหนดให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเข้าไปศึกษาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรีในประเด็นหัวข้อ “การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการปูองกันและระงับยับยั้ง    
การระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี    
 
 
 

     คณะผู้จัดท า 
  นักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 74 

       กลุ่มปฏิบัติการที่ 2 (กป.2) 
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กรอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)  
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาด 

ของโรคไวรัสโควดิ-19 ในระดับอ าเภอ ของอ าเภอสัตหีบ 
 
๑. ความเป็นมา 
 ๑.๑ ประวัติความเป็นมาและสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของพ้ืนที่ท ากาศึกษา 

 มีเรื่องเล่าว่า ช่วงประมาณรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 สัตหีบเป็นเพียงหมู่บ้านชายทะเล ชาวบ้าน
ประกอบอาชีพทําไร่ ทํานา หาของปุา และประมง การคมนาคมจะใช้ทางน้ําโดยเรือเมล์หรือเรือใบ ส่วน
ทางบกมีแต่ทางเกวียน ถนนไปชลบุรียังไม่มี ภูมิประเทศส่วนใหญ่ยังเป็นปุารกทึบ การเดินทางระหว่างเมือง              
จึงใช้เรือเป็นหลักในหมู่บ้านสัตหีบ มีผู้ที่ชาวบ้านนับหน้าถือตามากอยู่คนหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า "ยายแจง"                
แกมีฐานะดีมี ที่ดิน เรือ สวน ไร่นามากมาย ตลาดสัตหีบ หนองตะเคียนและโรงเรียนสิงห์สมุทรรวมถึง                
บริเวณเขาแหลมเทียนอันเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือสัตหีบในปัจจุบันก็เคยเป็นของแก  
 ต่อมา เมื่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงฝึกภาคทะเลกับกองเรือและทรงพักที่อ่าวสัตหีบ               
ทรงเห็นว่าอ่าวสัตหีบเหมาะเป็นที่ตั้งหน่วยเรือ เพราะมีเกาะใหญ่น้อยช่วยกําบังคลื่นลม พระองค์จึงได้บอก     
ถึงพระประสงค์ที่จะใช้บริเวณเขาแหลมเทียนเป็นที่ตั้งหน่วยทหารเรือยายแจงก็ยินดีที่จะถวายให้หลายท่าน         
ให้ความคิดเห็นว่า "สัตต" แปลว่า เจ็ด "หีบ" หมายถึง หีบ ฉะนั้น คําว่า "สัตหีบ" ก็น่าจะแปลว่า หีบเจ็ดใบ            
ซึ่งสอดคล้องตามตํานานประวัติ [เจ้าแม่แหลมเทียน] ว่าได้นําพระราชาลงในหีบเจ็ดใบเพ่ือหลบหนียักษ์         
อีกหลักฐานหนึ่งมาจากกองประวัติศาสตร์[ทหารเรือ]ระบุว่า เมื่อ พ.ศ. 2464 รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จตรวจ
เยี่ยมหัวเมืองชายทะเล เพ่ือจะสร้างแนวปูองกันชายฝั่งทะเลด้านนอกเพ่ิมขึ้น เพราะปูอมพระจุลจอมเกล้า                  
ที่ปากน้ําสมุทรปราการ นั้น ใกล้เมืองหลวงมากเกินไป จึงทรงดําริหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกเป็นที่ตั้ง
กองทัพเรือ เพ่ือตรวจตรารักษาฝั่งและเขตน่านน้ําใหญ่ จึงพระราชทานนามว่า สัตตหีบ เนื่องจากพระองค์               
ทรงเห็นเกาะ 7 เกาะ เป็นที่กําบังลมให้แก่หมู่เรือได้ดี คําว่า "สัตหีบ" หมายถึง ที่กําบังเจ็ดแห่ง (หีบ = ที่
บัง) อันหมายถึงเกาะต่าง ๆ กล่าวคือ เกาะพระ เกาะยอ เกาะหมู เกาะเตาหม้อ เกาะเณร เกาะสันฉลาม                    
และเกาะเลา 
 สัตหีบแยกจากอําเภอบางละมุงเพ่ือเป็น กิ่งอําเภอสัตหีบ เมื่อ พ.ศ. 2480 โดยประกอบด้วย
ตําบลสัตหีบและตําบลนาจอมเทียน และได้รับประกาศแต่งตั้งเป็น อําเภอสัตหีบ เมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 
2496 ดังปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 70 ตอนที่ 17 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2496 
โดยมนีายอําเภอคนแรกชื่อ นายชุมพล อุทยานิก   
 อ าเภอสัตหีบ เป็นอําเภอเล็ก ๆ ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีห่างจากตัวเมืองชลบุรี 85 กิโลเมตร 
ความสําคัญของสัตหีบคือเป็นเมืองแห่งฐานทัพเรือและเป็นฐานทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แล้วที่นี่                
ยังติดทะเล สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงเป็นชายทะเล โดยพ้ืนที่ทางทะเลในสัตหีบส่วนใหญ่ จะอยู่ในเขต
การดูแลของราชนาวีไทยและได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี มีความเป็นธรรมชาติ นอกจากมีสถานที่
เที่ยวทางทะเลที่สวยงามแล้ว ที่นี่ยังมีสถานที่เท่ียวอ่ืนๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2480
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2496
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2496
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/10_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
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อ าเภอสัตหีบแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  5   ต าบล  41  หมู่บ้าน  

1. ตําบลสัตหีบ (Sattahip) 
  
จํานวน  9  หมู่บ้าน 

2. ตําบลนาจอมเทียน (Na Chom Thian) 
  
จํานวน  9  หมู่บ้าน 

3. ตําบลพลูตาหลวง  (Phlu Ta Luang) 
  
จํานวน  8  หมู่บ้าน 

4. ตําบลบางเสร่ (Bang Sare) 
  
จํานวน  11  หมู่บ้าน 

5. ตําบลแสมสาร (Samaesan) 
  
จํานวน  4  หมู่บ้าน 

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ท้องที่อําเภอสัตหีบประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 8 แห่ง ไดแ้ก่  

  เทศบาลเมืองสัตหีบ                                                                                                        
ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของหมู่ที่ 1-8 ตําบลสัตหีบ และบางส่วนของหมู่ที่ 7 ตําบลพลูตาหลวง 

  เทศบาลตําบลนาจอมเทียน                                                                                          
ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 1 (บางส่วน), 2 (บางส่วน), 3 (บางส่วน), 4, 8 (บางส่วน), 9 ตําบล     
นาจอมเทียน 

  เทศบาลตําบลบางเสร่                                                                                                
ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 1-2, 3 (บางส่วน) , 4, 5 (บางส่วน), 6 (บางส่วน), 8, 9 (บางส่วน),                       
10 (บางส่วน) ตําบลบางเสร่ 

  เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์                                                                                                    
ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 9 รวมทั้งบางส่วนของหมู่ที่ 1-8 ตําบลสัตหีบ 

  เทศบาลตําบลเกล็ดแก้ว                                                                                                  
ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 3 (บางส่วน), 5 (บางส่วน), 6 (บางส่วน), 7, 9 (บางส่วน),               
10 (บางส่วน), 11 ตําบลบางเสร่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตําบลบางเสร่) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B8%9A
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 เทศบาลตําบลเขาชีจรรย์                                                                                                     
 ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 1 (บางส่วน), 2 (บางส่วน), 3 (บางส่วน), 5-7, 8 (บางส่วน) ตําบล
 นาจอมเทียน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตําบลนาจอมเทียน) 

 องค์การบริหารส่วนตําบลพลูตาหลวง                                         
 ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 1-6, 7 (บางส่วน), 8 ตําบลพลูตาหลวง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมือง    
 สัตหีบ) 

 องค์การบริหารส่วนตําบลแสมสาร                                                                                   
 ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลแสมสารทั้งตําบล 

 ๑.๒ สภาพปัญหาการระบาดในพื้นที่ที่ศึกษา 

 ในระยะเริ่มแรกของการแพร่ระบาดประชาชนยังไม่ได้รับข้อมูลความรู้โรคไวรัสโควิด-19 และยัง
ไม่มีการปูองกันเท่าที่ควร 

 การตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ (เม่ือพบผู้ติดเชื้อ) 
 ข่าวลือ (เฟคนิวส์) 
 ความชัดเจนของทางภาครัฐ   

ในพ้ืนที่อําเภอสัตหีบ พบผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า จํานวน 4 ราย มีข้อมูลดังนี้  
          รายที่ 1 เป็นคนนอกพ้ืนที่ ซึ่งมาเยี่ยมญาติ และได้ตรวจพบเชื้อ     
 รายที่ 2 และรายที่ 4 เป็นพนักงานโรงงาน ที่ไปอบรม ที่ กทม. คาดว่าจะมีการติดเชื้อ จาก กทม.              
ในกลุ่มผู้ใกล้ชิด ผู้มีความเสี่ยงสูง จํานวน 16 คน ทํางานแผนกเดียวกัน (ตรวจไม่พบ ) กลุ่มผู้มีความเสี่ยง
ตํ่า จํานวน 216 คน ในโรงงานเดียวกันไม่พบเชื้อ  
 รายที่ 3 เป็นภรรยาของ รายที่ 2 ทั้งหมด ได้ทําการรักษาหายแล้ว สภาพปัญหาการแพร่ระบาด                
ในพ้ืนที่นั้น เกิดจากการที่ คนงานของบริษัท ไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และกลับเข้ามาพ้ืนที่ 
อําเภอสัตหีบและในระยะแรกๆนั้นยังไม่มีมาตรการในการกักตัวหรือเฝูาระวังผู้ที่เดินทางมาจากจากพ้ืนที่               
ทําให้มีการติดเชื้อจากบุคคลนอกพ้ืนที่ได้ และนี่คือปัญหาของการแพร่ระบาดการติดเชื้อโดยทั่วๆ  ไป                   
ของประเทศไทยคือการกําหนดมาตรการต่างๆที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ค่อยข้างช้าอาจเป็น                          
เพราะเรายังไม่เคยรู้ หรือยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการจัดการสรุป คือ 

 สัตหีบมีการติดเชื้อจากบุคคลที่เดินทางจากท่ีอ่ืนเข้าพ้ืนที่ 
 มาตรการต่างๆ ที่ออกมาจากภาครัฐค่อนข้างช้า 
 ความตื่นตระหนก ต่อการแพร่ระบาดของประชาชน 
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 ๑.๓ รูปแบบการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ศึกษา 
    1.3.1  มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า     
2019 (โควิด-19)                
             1.3.2 ให้มีการรายงานคนเข้าพ้ืนที่ ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง หรือ ต่างพ้ืนที่และรับแจ้งเหตุ 
เกี่ยวกับโควิด-19           
    1.3.3 ให้เจ้าหน้าที่มีการดําเนินการที่เกี่ยวข้องต้องให้เกิดความรวดเร็ว และกระชับ 
    1.3.4 การแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  ในช่วงแรก ให้มีการสอบสวน 
    โรคโดยทีมแพทย์และสาธารณสุขในพ้ืนที่โดยให้มีผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถไ ว้วางใจได้                    
ร่วมสอบสวนโรคกับ สาธารณสุข เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ที่พบเชื้อตลอดจนผู้ใกล้ชิดให้ได้ข้อเท็จจริง และ    
กักตัวเอง 14 วัน เพ่ือสังเกตอาการ 
 
 
 
 
 
 
 ๑.๔ ความคาดหวังของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน 

 ความคาดหวังของประชาชน 
   จากการสอบถามประชาชนโดยส่วนมากแล้วไม่คุ้นชินกับสถานการณ์การแพร่ระบาด                   
โรคขนาดใหญ่แบบนี้การปรับตัวไม่ทันท่ีจะต้องมีการสวมหน้ากากตลอดเวลาอยู่บ้านเป็นหลักไปไหนมาไหน          
ไม่สะดวก ประชาชนส่วนมากคาดหวังให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วเพ่ือจะได้กลับมาทํามาหากินประกอบ
อาชีพได้อย่าปกติ ไม่เจ็บปุวย ไม่อดตาย 

  ขณะที่ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ความคาดหวังคือการที่ประชาชนให้ความร่วมมือ
ตระหนักถึงความร้ายแรงของการแพร่ระบาดของโรค และหวังให้ประชาชนเข้าใจละปฏิบัติตามคําสั่งหรือ
มาตรการต่างๆที่จะต้องปฏิบัติเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เพราะไม่ว่าจะเป็น พรก.ฉุกเฉิน หรือ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และยังคาดหวังให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว 
 
2. เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 2.1 ราษฎรในพื้นที่ปลอดโรค 
 ราษฎรในพ้ืนที่ปลอดโรคถือว่าในช่วงสถานการณ์วิกฤตการณ์ แพร่ระบาด ของไวรัสโคโรน่า 2019 
ในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ คาดหวัง ที่จะให้เกิดความปลอดภัย ราษฎรปลอดจากเชื้อโรค แต่ทั้งนี้  ต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกัน หรือแม้กระทั่ง ตัวบุคคลเอง 
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 - ข้าราชการต้องเป็นหลักในการปฏิบัติงาน บังคับใช้กฎหมายและเป็นที่พ่ึงให้ประชาชนในทุกด้าน 
 - ประชาชนในพื้นท่ีปลอดโรคเป็นเปูาหมายสูงสุดในการปฏิบัติงานครั้งนี้ 
 - ประชาชนสามารถทํามาหากินได้อย่างปกติ และให้ความร่วมมือแก่ภาครัฐ 

 2.2 ผู้กลับมาจากพื้นที่โรคระบาดทุกคนต้องกักตัว ๑๔ วัน 
 อาคารรับรอง ฐานทัพเรือ สัตหีบเป็นสถานที่แรกของการรับคนไทยกลับจากต่างประเทศ (เมืองอู๋
ฮ่ัน) เพ่ือเฝูาสังเกตอาการ จําวน  138  คน 
 
 
 
 
 
 
 
3. แนวทางการด าเนินงาน 

 3.1  แนวทางกลไกลกระบวนการและการบริหารจัดการตามค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์            
โควิด–19 และข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยดําเนินการเผยแพร่คําสั่งประกาศ ในช่องทางต่างๆดังนี้ 
 1. หนังสือนําส่ง หน.ส่วนราชการ  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
สถานีตํารวจทุก สภ. หน่วยทหารในพื้นที่ 
 2. ประชาสัมพันธ์ใน เฟสบุ๊ค ไลน์ กรุ๊ปของอําเภอ 
 3. การประชาสัมพันธ์ ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน สถานีวิทยุชุมชน เสียงตามสาย 
 4. การตรวจแนะนําและแจ้งคําสั่งต่อผู้ประกอบการ 
       การจัดการตามคําสั่ง ศบค.นั้น อําเภอสัตหีบเน้นส่งให้ถึง  หมายถึง การแจ้งคําสั่งมาตรการต่างๆ              
ในหลายๆ ช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวข่าวสารต่างๆ โดยเร็ว ไม่ว่า
จะเป็นในกลุ่ม ไลน์ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มผู้ประสานstate quarantine กลุ่ม 
ศปก. โควิด เป็นต้น และยังมี เฟสบุ๊ค อําเภอสัตหีบ การประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว สื่อมวลชนใน
พ้ืนที่การจัดรถประชาสัมพันธ์ สื่อให้เข้าใจ หมายถึงการที่ต้องมีระดับ คูร ก. ครู ข. เพ่ือทําความเข้าใจก่อน
ง่ายที่สุดคือกํานันผู้ใหญ่บ้าน และคนอื่นๆ ที่เป็นเจ้าพนักงานตาม พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ ต้องมีการประชุม
ทําความเข้าใจบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน โดยมีปลัดอําเภอประจําตําบล ผอ.รพสต. เป็นพ่ีเลี้ยง ให้เขารู้หน้าที่
ต่าง ๆ ของตนเองให้ชัดเจน บังคับให้ทําตามในการบังคับใช้กฎหมายตามข้อกําหนดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
พรก.ฉุกเฉิน ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี คําสั่งของกระทรวงมหาดไทย คําสั่งศูนย์
บริหารสถานการณ์โควิด เมื่อมีการกระทําผิดที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดข้อบังคับต่างๆ อําเภอสัตหีบ  ได้มี
การตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในการบังคับใช้กฎหมาย และแม้การตั้งด่านตรวจคัดกรอง ด่านเคอร์ฟิว 
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อําเภอสัตหีบ จะจัดให้มีปลัดอําเภอทําหน้าที่เวรประจําวันที่อยู่เวรตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับ
กํานันผู้ใหญ่บ้านในการจับกุมบังคับใช้กกหมายในทุกๆ คืน เมื่อคําร้องขอจากผู้ใหญ่บ้านทําให้มีการตอบรับ 
เมื่อคําพูดคําสั่งของผู้ใหญ่บ้านมีความเข้มแข็ง น่าเชื่อถือ ลูกบ้านก็จะให้ความร่วมมือ 

 3.2 การประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
 การประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบท และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เครือข่ายในพ้ืนที ่          
อําเภอสัตหีบเอง จํานวนหนึ่ง คือ ทหารเรือซึ่งอยู่ในค่ายทหาร การดําเนินการต่างๆ หรือการส่งคําสั่ง                      
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะต้องส่งให้ หน่วยทหาร เพ่ือจะได้
กํากับดูแล กําลังพลของฝุายทหาร ให้ปฏิบัติตาม คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด หรือประกาศคณะ
กรรมกาโรคติดต่อจังหวัดด้วย  

   

 

 

 
ทั้งนี้ รวมถึงการบูรณาการ ร่วมกันของหลายๆ กิจกรรม โดยใช้จุด แข็งของความเป็นข้าราชการ

ทหาร คือ การมีการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น การสั่งการ จากผู้บังคับบัญชา หรือการ กํากับตรวจสอบ                       
โดยเจ้าหน้าที่ฝุายทหารร่วมด้วย 

  

 

 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
 ยุติผู้ติดเชื้อไว้ที่ 4 ราย 
 กํากับดูแลผู้ที่เดินทางเข้าพ้ืนที่จาก กทม.และปริมณฑล 274 คน จาก จ.ภูเก็ต 12 คน 
 มี State Quarantine   จํานวน   3   แห่ง 

 1. อาคารที่รับรอง ทหารเรือ    
 2. โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิต้ี    
 3. โรงแรมจอมเทียนฮอร์ลิเดย์ 
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 สังเกตอาการผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศ  จํานวน  3,468  คน 
 แจกสิ่งของอุปโภค บริโภคของใช้จําเป็น   จํานวน  12,200 ชุด 
 ตรวจสอบสิทธิผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000.-บาท  จํานวน  912  คน 
 ประสาน อปท. มอบเงินช่วยเหลือคนละ 1,000.-บาท จํานวน  10,100 คน 
 ยอดลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบ tqm   จํานวน  4,205 คน 

4.๒ ผู้ประกอบการที่มีพนักงานเกิดการวางระบบตามมาตรฐานความปลอดภัย อาทิ บริษัท 
เชฟรอนประเทศไทย  สมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทย มีการจําลองแบบ กักดูอาการพนักงาน ณ 
โรงแรมแห่งหนึ่งในอําเภอสัตหีบ ก่อนลงปฏิบัติหน้าที่บนแท่นขุดเจาะน้ํามันบริเวณอ่าวไทย  โดยอําเภอสัต
หีบ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสัตหีบ องค์การบริหารส่วนตําบลพลูตาหลวงให้คําแนะนําช่วยเหลือ 

4.๓ ความรู้สึกภาคภูมิใจของประชาชนชาวสัตหีบกลุ่มแรก ผู้ปฏิบัติงานที่ได้เสียสละเพ่ือชา ติ                  
จนจํานวนผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงอย่าเห็นได้ชัด กลุ่มสองประชาชนให้ความร่วมมืออย่างสูงและเป็น
เครือข่ายการเฝูาระวังอย่างเป็นรูปธรรม 

4.๔ ภารกิจที่ท้าทายใหม่ได้แก่ การทําให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าใจ และส่งเสริม              
การดําเนินวิถีชีวิต New Normal และการปูองกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคนา 2019 ( โควิค-19)          
ควบคู่กันไป  

 
 
 
 
 
 
 
 

5. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางแก้ไข 

 มีบุคคลบางกลุ่มที่ไม่ยอมปฏิบัติตามมาตรการ     
 ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจกฎหมายที่เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาตามมาตรการ    
 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ยังไม่ทั่วถึง 

แนวทางแก้ไข 
 ต้องการสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิค-19  สถานการณ์การแพร่ระบาด  
      แนวทางการปูองกัน 
 ต้องสร้างขวัญกําลังใจ ความภูมิใจ ความเสียสละ 
 จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ถาม-ตอบ ปัญหา คลายความกังวล 
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6. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรค 
 ประชาชนได้รับการฟ้ืนฟูหลังสถานการการแพร่ระบาดลดลง 
 ประชาชนได้รับการเยียวจากภาครัฐ และเอกชนในพ้ืนที่  

 
7. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ท าการศึกษา 

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม อําเภอสัตหีบเห็นได้ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่า 2019 ส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดอันเนื่องมาจากมาตรการต่างๆ ที่ถูกกําหนด จากศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด หรือ จังหวัดชลบุรี มุ่งหมายเพ่ือ ให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

อําเภอสัตหีบ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนั่นหมายถึงว่าต้องมีผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ที่รองรับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพ้ืนมากตามไปด้วย และต้องปิดกิจการชั่วคราวผลกระทบต่อมาคือการจําเป็นต้อง
เลิกจ้างพนักงานเพ่ือปรับตัวให้ข้ากับสถานการณ์ แต่ก็มีหลายกิจการที่ต้องปิดตัวถาวร                   

8. ทัศนคติของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบ 

 ประชาชนมีมุมมองที่ดีต่อภาครัฐที่เห็นจากการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท 
 ผู้ได้รับผลกระทบที่ลงทะเบียน TQM จํานวน 4,205 คน มีความเชื่อมั่นว่าภาครัฐสามารถ 
 แก้ไขและฟ้ืนฟูหลังพ้นวิกฤตการแพร่ระบาด 

9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
 การวางแผนการทํางาน อย่างเป็นระบบ ของผู้นํา        
 ภาคส่วนต่างๆ มีความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนเองประชาชนให้ความร่วมมือ 
 สังคมมีการแบ่งปัน 
 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

10. บทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

 ต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นช่องทางการสื่อสาร ควบคู่ไปกับแนวทางการแจ้งข่าวของทางภาครัฐ              
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว  และทั่วถึง ในการแจ้งข่าวสารประกาศคําสั่ งต่างๆ ในขณะ
ขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางตอบโต้ข่าวสาร ข่าวลวง ข่าวลือต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสับสน 

 ต้องให้เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน และประชาชนมีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง  

 ต้องบริหารสถานการณ์ด้วยการตัดสินใจที่รวดเร็ว 
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11. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการป้องกัน และ
ยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 

 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ขาดขวัญกําหลังใจเนื่องจากกํานันผู้ใหญ่บ้าน อสม. เป็นหลักใน
หลายๆเรื่องควรมีการบํารุงขวัญกําลังใจควรมีการตั้งงบประมาณไว้เพ่ือสนับสนุนการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์
ที่อาจเกิดขึ้นอีก โดยตั้งเป็นงบกลางไว้เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะที่ไว้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้
ผู้อํานวยการสถานการณ์สามารถสั่งใช้ได้อันส่งผลให้เกิดความรวดเร็วในทุกด้าน 
 
 ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  1. ส่วนกลางต้องกําหนดแนวทางการสนับสนุนการปฏิบัติงานและการช่วยเหลือ/เยียวยา
ผู้ได้รับ ผลกระทบจากฎหมายาตรการการปูองกัน/ระงับยับยั้งและการควบคุมโรคติดต่อทุกประเภทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยการนํากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โค
วิด-19) เป็นกรณีศึกษาเพ่ือให้การดําเนินการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และท่ีสําคัญ อปท.จะได้ไม่ต้องเกิดความกลัวการตรวจสอบในภายหลัง 
   2. รัฐบาลต้องสามารถจัดการกับการกักตุนสินค้าของบริษัทต่างๆ เพ่ือจะได้ลดผลกระทบ
ที่จะเกิดกับ ประชาชนทุกคน เช่น เมื่อเกิดโรคระบาดทางเดินหายใจ หน้ากากอนามัยสาคัญที่สุดรัฐบาล
ต้องยกเลิก  การส่งออกของบริษัทผู้ผลิตทั้งหมด เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้หน้ากากอนามัยได้
ง่าย และต้องไม่ขาดแคลน และควรมี กฎหมายเด็ดขาด กรณีประชาชนที่ฝุาฝืนไม่สวมหน้ากากอนามัยด้วย 
ตลอดจนสินค้าอุปโภค บริโภค ต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคา เรื่องนี้รัฐบาลต้องกําชับกระทรวงพาณิชย์ให้ดา
เนินการอย่างเต็มที่และให้ข้าราชการ ของกระทรวงพาณิชย์ในแต่ละจังหวัดต้องลงพ้ืนที่ให้มากๆ ไม่ใช่การ
สั่งให้แต่ละอําเภอ ช่วยทางานแทนตนเอง เพราะงานของอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีมากอยู่แล้ว 

   3. การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ หอ
กระจายข่าว เสียงตามสาย/ไร้สาย ซึ่งบางหมู่บ้านมี บางหมู่ไม่มี หรือ มีแต่ไม่ครอบคลุม รัฐบาลควร
สนับสนุนงบประมาณ ในดาเนินการติดตั้งให้ครบถ้วน เพราะเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ทางราชการต้องรีบ
ดําเนินการแจ้งข่าวให้พี่น้อง ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร จะได้ชี้แจงได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ไม่
สิ้นเปลืองงบประมาณ 
  4. เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นโรคโควิด-19 รัฐบาลทําถูกต้องแล้ว ที่มอบอํานาจการตัดสินใจ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการบังคับบัญชา สั่งการ และต่อไปควรให้ข้าราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในแต่
ละจังหวัด เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก ต้องขึ้นตรงต่อการบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือผู้ว่า
ราชการจังหวัดจะได้มีบุคลากรเพิ่มเติมในการที่จะสั่งการให้ปฏิบัติงานช่วยเหลือ จังหวัดหรือหน่วยงานอ่ืนที่
ร้องขอมา จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเรื่องโรคโควิด -19 ในครั้งนี้มีหน่วยงานหลักๆ ที่
ปฏิบัติงานจริง ๆ  แค่กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) กับกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ที่ช่วยงานกัน
ขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ นอกนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติอะไรมากมายนัก 
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   5. ส่วนกลางควรมีการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน แพทย์ประจําตําบลว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ใน 
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพ้ืนที่ อย่างเต็มกาลังความสามารถ และเป็นผู้นําการปฏิบัติในพ้ืนที่ จนงานสําเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่สื่อมวลชนชื่นชมแต่เพียง อสม.ว่าเป็นผู้ทาให้งานสําเร็จแต่เพียงฝุายเดียว ทั้งที่บุคลากร
ข้างต้นสวมหมวกอีกใบในฐานะ อสม. ด้วย 
  6. กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องนําประเด็นปัญหาในเรื่องการปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยต้องปรับปรุง/ แก้ไขระเบียบและ
กฎหมาย เพ่ือให้ อปท.สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที เกิดความคล่องตัว และมีความชัดเจน เช่น 
เรื่องการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชน เป็นต้น 

 7. ความสําคัญของส่วนราชการในภูมิภาคเปรียบเสมือนโซ่ข้อกลางที่เป็นผู้นานโยบาย
รัฐบาล(ส่วนกลาง ) ลงไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ ร่วมกับ อปท. ถ้าไม่มีนายอําเภอเป็นผู้ประสานการปฏิบัติจะ
ขาดความชัดเจนในการดําเนินงาน เพราะบางแห่ง ท้องถิ่นไม่มีระบบการทางานที่ดีพอ โดยเฉพาะนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาให้งานไม่เดินหน้า การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนเกิดความล่าช้า 
  8. การเบิกค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกสังกัดของ อปท. 
นอกเหนือจาก จนท. อปพร. กรณีการสั่งใช้ให้ปฏิบัติหน้าที่ประจาด้านตรวจของหมู่บ้าน / ชุมชน เช่น 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อสม. ควรได้รับค่าตอบแทนด้วย  
  9. ส่วนกลางควรต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณของ 
อปท. ในสถานการณ์พิเศษ โดยเร่งรัดการขอยกเว้นระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีราคากลางในห้วงที่
สินค้าขาดตลาด ทาให้การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในท้องตลาดที่มีราคาสูงเกินกว่าราคากลางใน
สถานการณ์ปกต ิ 
  10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ***เกี่ยวกับการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ส่วนกลางต้องสั่งการให้ชัดเจนในสถานการณ์พิเศษนี้ เรื่องใดสมา
รถทาได้ทันที และเรื่องใดทาไม่ได้ ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ฉับพลันทันที  
มีประสิทธิภาพ  
  11. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบภัยพิบัติ เช่น สึนามิ โรคหวัดนก 
น้าท่วมใหญ่ กทม. หรือแผ่นดินไหว อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ต้องมีความยืดหยุ่น แต่ชัดเจน ในระเบียบ 
วิธีการปฏิบัติ เช่น โครงสร้างการบังคับบัญชา งบประมาณ การดาเนินการ สิ่งที่จาเป็นที่สุด คือ คู่มือการ
ปฏิบัติทุกระดับ 
 

***************************** 
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ภาคผนวก 
 

อ.สัตหีบ สู้ภัยโควิด 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การลงพ้ืนที่ (Action Learning กป.2) 
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การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการป้องกัน  
ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในระดับหมู่บ้าน 
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาด 

ของโรคไวรัสโควดิ-19 ในระดับหมู่บ้านในอ าเภอบ้านบึง 
บ้านมาบล าบิด หมูท่ี่ 7 ต าบลคลองกิว่ อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุร ี

  
จัดท าโดย 

 
กลุ่มปฏบิัติการที่ 10 (กป.10)  

1. นางสาวฐิต์ณัฐ  สมบัตศิิริ  วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 
2. นายอภัย  วุฒิโสภากร  นายอ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
3. นายนิสิต  สวัสดิเทพ  นายอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
4. นายสมกิจ  เกศนาคินทร ์ นายอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 
5. นายชัยวรรณ  นิยม  นายอ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุร ี
6. นายวสันต์  ชิงชนะ  พัฒนาการจังหวัดสุรินทร ์
7. นายนิรุจ  ยังเจริญ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
8. นายมีโชค  นัฏสถาพร  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท 
9. นายอดิศร  กิจขยัน  นักวิเคราะห์งบประมาณเช่ียวชาญ  
   ส านักงบประมาณ 
10. นายพลจักร  นิ่มวัฒนา  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ 

 กระทรวงการคลัง 
 
 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสตูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 74 
สถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

พุทธศักราช 2563 
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ค าน า 
 

  การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนักปกครองระดับสูง 
(นปส.) รุ่นที่ 74 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําบทเรียนและประสบการณ์ที่ได้จากการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จริงไป
ใช้ในการบริหารราชการและสร้างมูลค่าเพ่ิมสําหรับประสบการณ์การบริหารราชการให้แก่ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้อย่างกว้างขวางมากข้ึน  

 ในการนี้  กลุ่มปฏิบัติการที่ 10 (กป.10) ได้ศึกษาการเรียนรู้ เชิงปฏิบัติการ (Action 
Learning) ในประเด็นการบริหารจัดการปูองกัน ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในระดับ
หมู่บ้านในอําเภอบ้านบึง ในเขตพ้ืนที่บ้านมาบลําบิด หมู่ที่ 7 ตําบลคลองก่ิว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  

 

 

       คณะผู้จัดท า 
     นักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 74 
      กลุ่มปฏิบัติการที่ 10 (กป.10)  
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กรอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 
การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการป้องกัน ระงับยับยัง้การระบาด 

ของโรคไวรัสโควดิ-19 ในระดับหมู่บ้านในอ าเภอบ้านบึง 
บ้านมาบล าบิด หมูท่ี่ 7 ต าบลคลองกิว่ อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุร ี

 
1. ความเป็นมา 

 1.1 ประวัติความเป็นมาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของ
พ้ืนที ่
  ประวัติหมู่บ้าน บ้านมาบลําบิด หมู่ที่ 7 ตําบลคลองกิ่ว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตพ้ืนทีข่อง องค์การบริหารส่วนตําบลคลองกิ่ว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นหมู่บ้าน
เก่าแก่ ใกล้ๆ หมู่บ้านมีลําธารไหลผ่าน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เรียกกันว่า “มาบ” และด้วยในหมู่บ้าน
มีลําห้วยหรือลําคลองที่ไหลผ่านหมู่บ้านมีลักษณะเลี้ยวเคี้ยวคด บิดไปบิดมา ประกอบกับมี ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
ชื่อ “ลําบิด” ที่ขึ้นรอบๆ หนองน้ํา ชาวบ้านจึงเรียกชื่อบ้านว่า “บ้านมาบลําบิด”ปัจจุบันปุาไม้ถูกทําลาย
เป็นจํานวนมากเพ่ือเป็นที่ทํากินและเป็นที่อยู่อาศัย ทําให้ต้นไม้ดังกล่าวหมดไป 
  ที่ตั้งของหมู่บ้าน 
  บ้านมาบลําบิด ตั้งอยู่ห่างจากอําเภอบ้านบึงไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะทางประมาณ 16 
กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดชลบุรี ประมาณ 35 กิโลเมตร 
  - ทิศเหนือ  ติดต่อ หมู่ที่ 1 บ้านหัวกุญแจ และหมู่ท่ี 4 บ้านมาบคล้า 
     ตําบลคลองก่ิว อําเภอบ้านบึง  
  - ทิศใต้    ติดต่อ ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรีราชา 
  - ทิศตะวันออก  ติดต่อ หมู่ที่ 5 บ้านหมื่นจิตร และหมู่ท่ี 6 บ้านโสม  
     ตําบลคลองก่ิว อําเภอบ้านบึง 
  - ทิศตะวันตก  ติดต่อ แนวเขาชมพู่และเขาเขียว 
  ขนาดพื้นที่ของหมู่บ้าน  
   บ้านมาบลําบิด ขนาดพ้ืนที่ 19,693.17 ไร่ หรือคิดเป็น 31.509 ตารางกิโลเมตร 
  ลักษณะภูมิประเทศ บ้านมาบลําบิด เป็นที่ราบเชิงเขา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ดิน
เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสําหรับทําการเกษตร เช่น ปลูกมันสําปะหลัง อ้อย และสับปะรด ลักษณะ
ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ฝนตกไม่เป็นฤดูกาล ส่วนใหญ่ร้อนและแห้งแล้ง ปัจจุบันพ้ืนที่เพาะปลูกเหลือ
น้อยลงเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาในพ้ืนที่มากข้ึน ปัจจุบันชุมชมจัดอยู่ในประเภทชุมชนชนบท 
  เส้นทางคมนาคมในชุมชน  ใช้การเดินทางติดต่อกันทางบกเป็นหลัก มีถนนลูกรัง มี
ถนนลาดยางมะตอย ถนนคอนกรีตเป็นระยะ แต่ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง เนื่องจากมีพ้ืนที่อยู่ลึกเข้าไปในเชิง
เขา และเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีการกระจายของบ้านเรือน  
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 ข้อมูลจ านวนประชากร (*** จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และจากการสํารวจเพื่อจัดทําแผนชุมชน) 
 จํานวนครัวเรือน 429 ครัวเรือน (จํานวนครัวเรือนประชากรแฝง 39 ครัวเรือน) 
 จํานวนประชากร (สํารวจ+แฝง) 3,218 คน (ชาย 1,458 คน หญิง 1,760 คน) 
  - ประชากร (สํารวจ)    1,445 คน (ชาย 683 คน หญิง 762 คน) 
  - ประชากร (แฝง)       1,773 คน (ชาย 775 คน หญิง 998 คน)  
                 (เป็นแรงงานจากนอกพ้ืนที่และต่างด้าว) 
 จํานวนผู้สูงอายุ                        213 คน (ชาย 95 คน หญิง 118 คน) 
 จํานวนคนพิการ                        63 คน  
 ปัจจุบันมีประชากรแฝงและประชากรเคลื่อนย้าย รวมถึงแรงงานต่างด้าวเป็นจํานวนมาก มี
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 2 ในพื้นที่ท่ี และมีการย้ายเรือนจํากลางจังหวัดชลบุรีจากอําเภอเมืองชลบุรี เข้า
มาอยู่ในพื้นท่ี บ้านมาบลําบิด 
 สภาพทางเศรษฐกิจ 
  1. การประกอบอาชีพ ชาวบ้านมาบลําบิดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม และอาชีพเกษตรกรรรม ได้แก่ ปลูกปาล์ม อ้อย มันสําปะหลัง ข้อมูลจากการสํารวจ 
  - รับจ้าง (เอกชน/บริษัท/โรงงาน) 284 ครัวเรือน 
  - เกษตรกรรม     120 ครัวเรือน  
  - ค้าขาย        35 ครัวเรือน 
  - ทํางานประจํา/รับราชการ      15 ครัวเรือน 
 2. กลุ่ม/องค์กรในหมู่บ้าน  
  - กลุ่มพวงหรีด 
  - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
  - กลุ่มองค์กรสตรี (กพสม.) 
  - กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน 
  - กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) 
  - กลุ่มออมทรัพย์บ้านลําบิด 
  - กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 
 3. บริการสาธารณสุขในหมู่บ้าน 
  - โรงพยาบาลประจําตําบลบ้านมาบลําบิด เฉลิมพระเกียรติ 
 สภาพทางสังคม/วัฒนธรรม 
 สภาพบ้านเรือนของชาวมาบลําบิด มีความมั่นคงถาวร มีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบ
ถูกสุขลักษณะ ครอบครัวอบอุ่น ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี คนอายุ 60 ปี ขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพ
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ประจําเดือน ซึ่งผู้สูงอายุ และผู้พิการได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มีโรงเรียนในพ้ืนที่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านมาบ
ลําบิด (สง่าอุทิศ) เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน  
 สภาพทางวัฒนธรรม 
 ประชาชนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ มีวัดในชุมชน 1 แห่ง คือ วัดมาบลําบิด(ราษฎร์
เรืองสุข) และจะมีการประกอบพิธีทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา บริเวณศูนย์กลางหมู่บ้าน ที่โรงเรียนมาบ
ลําบิด และท่ีวัดมาบลําบิด(ราษฎร์เรืองสุข) และจะมีการปฏิบัติกิจทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
 สภาพทางการเมือง 
 ผู้นําทางการปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน นายสิงหนาท คงคํา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3 คน ได้แก่ นาย
บุญเลิศ ทองแท้ นายลําเพย ไชยขัน นายสมยศ เรืองสุข สมาชิก อบต. 2 คน ได้แก่ นายวิโรจน์ เรื่องสุข 
และนายจรุญ สวัสดิมงคล ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนไม่มี การจัดการแก้ไขปัญหา เป็นหน้าที่ของผู้ นํา
ชุมชน ใช้วิธีไกล่เกลี่ย 
 สภาพปัญหาของหมู่บ้าน/แนวทางแก้ไข จากการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน  
   - ขาดแคลนน้ําดื่มน้ําใช้ แนวทางแก้ไข ขยายโครงการประปาเพ่ิมเติมในหมู่บ้าน 
   - น้ําเสีย/กลิ่นเหม็น จากโรงงานอุตสาหกรรม แนวทางแก้ไข ประสานโรงงานจัดทําบ่อ
บําบัด และกําจัดกลิ่น ไม่ให้ชุมชนได้รับผลกระทบ  
   - ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ ไฟฟูาตกบ่อย แนวทางแก้ไข ประสานไฟฟูาประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะให้เพียงพอ 
   - ถนนสาธารณะเป็นหลุมเป็นบ่อ การคมนาคมไม่สะดวก ของบประมาณจาก องค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองก่ิว เพ่ือแก้ไข 
 ความคาดหวังของหมู่บ้าน ความสามัคคีระหว่างผู้นําท้องที่และท้องถิ่น มีการพัฒนาอาชีพ 
และคุณภาพชีวิตที่ดี หาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดกิจกรรมร่วมกับทางวัด ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน 
ความสามัคคีระหว่างแม่บ้านและชุมชน  

 1.2 สภาพปัญหาการระบาดในพื้นที่ 
 จากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่ไม่มีใครคาดคิด
หรือเตรียมความพร้อมว่าจะเกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนั้น แต่เป็นเพราะการคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว จึง
ทําให้มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก  
 ในช่วงเริ่มต้นของการเกิดภาวะวิกฤติดังกล่าว ในพื้นที่บ้านมาบล าบิด หมู่ที่ 7 ยังไม่
พบผู้ติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่  และเนื่องจากในขณะนั้นยังไม่มีประกาศ
หรือคําสั่งใดๆ ออกมาอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโควิด-19 แต่ด้วยความ
ห่วงใยคนในชุมชน ผู้นําชุมชน หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 4 ตําบลคลองกิ่ว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่ง
ประกอบด้วย นายสิงหนาท คงคํา (ผู้ใหญ่เก๋) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 นายบุญเลิศ ทองแท้ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุาย
ปราบปราม และนายกิตติกรณ์ เหลืองอ่อน (กํานันหนึ่ง) กํานันตําบล ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการระบาด
ของโรคไวรัสโควิด-19  ที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนในชุมชน จึงได้ร่วมกันเข้าหารือกับทีมสุขภาพสถานีอนามัย
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เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านมาบลําบิด โดยตั้งคําถามว่า “ในช่วงเวลาแบบนี้ พวกเราจะทําอะไร อย่างไร และ
จะจัดการกับปัญหาที่กําลังเกิดในประเทศไทย และกําลังจะเกิดในเขตรับผิดชอบของพวกเรา พวกเราจะ
ปูองกันและจัดการปัญหาอย่างไรดี จะทําอย่างไรให้ประชาชนปลอดภัยจากโรค และพวกเราจะทําอย่างไร
ประชาชนถึงจะมีความรู้เรื่องโรคนี้ และมีความตระหนักถึงปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้ จะมีการปูองกันได้
อย่างไรก่อนที่จะสายเกินไป จะมีมาตรการอย่างไรได้บ้าง” โดยไม่ทราบว่า “การจัดการโรคระบาดของโรค
ไวรัสโควิด-19 จะเป็นบทบาท หน้าที่ของใคร” ซึ่งจากวันนั้นจึงนําไปสู่การทํางานร่วมกันระหว่างผู้นําชุมชน
และทีมงานสุขภาพสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านมาบลําบิด  

 1.3 รูปแบบการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ที่ศึกษา 
 หลังเกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ซึ่งในขณะนั้นยังพบการระบาดไม่มากนัก 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้านบึง โดยสาธารณสุขอําเภอบ้านบึง  ได้มีการจัดประชุมประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 ได้ชี้แจงในที่ประชุมถึง โรคไวรัสโคโรน่าว่าเป็น โรคอุบัติใหม่ หรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ ซึ่ง
เป็นโรคติดต่อชนิดใหม่ๆ ที่พบผู้ปุวยเพ่ิมขึ้นในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา หรือโรคติดต่อที่มีแนวโน้มว่าจะพบผู้
ติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ รวมไปถึงโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในที่ใดที่หนึ่ง หรือโรคที่เพ่ิงจะแพร่ระบาด
เข้าไปสู่อีกที่หนึ่ง และยังรวมถึงโรคติดเชื้อที่ เคยควบคุมได้ด้วยยาปฏิชีวนะ แต่เกิดการดื้อยาในภายหลัง 
และได้พูดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.แต่ละฉบับในการปูองกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 เป็นต้น และจึงได้ให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับหมู่บ้านและ อสม. ได้รับทราบในการ
ประชุมประจําเดือน 
 เพ่ือเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เป็นการเร่งด่วน 
ผู้นําชุมชนทั้งหมด และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันขึ้น โดยได้
ร่วมกันคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหามาตรการต่าง ๆ ในการที่จะให้มีการปูองกันควบคุมโรคไวรัสโควิด-
19 ในเขตรับผิดชอบสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านมาบลําบิด ได้แก่ พ้ืนที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 
ตําบลคลองกิ่ว โดยในระยะแรกให้ทั้ง 2 หมู่บ้าน ได้นํามาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการปูองกันโรคติดต่อ  ที่มีคณะกรรมการ/
คณะทํางานในพ้ืนที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถจะนําไปอ้างอิงเพ่ือเป็นการปูองกันตนเองจากการ
ดําเนินงานดังกล่าว หากประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งเป็นลักษณะการนําร่องในการ
ปูองกันโรคในชุมชน แบบไม่ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล โดยได้จัดทําเป็นรูปเล่มคู่มือ 
เพ่ือให้ทุกคนถือติดตัวไว้ประกอบการชี้แจง เนื่องจากคณะกรรมการหมู่บ้านทุกคนยังไม่รู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่กล่าวถึงนี้กันเลย ซึ่งต่อมาได้มีการดําเนินการตามแนวทางตามประกาศและคําสั่งจากทางจังหวัด  

 1.4 ความคาดหวังของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน 
  ให้คนในชุมชนบ้านมาบลําบิด หมู่ที่ 7 ทุกครัวเรือน มีความรู้เรื่องโรคไวรัสโควิด-19 ได้
ทราบถึงปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้น และร่วมกันปูองกันและจัดการปัญหา เพ่ือให้คนในชุมชนปลอดภัยจากโรค
ดังกล่าว 
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2. เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 คนในชุมชนบ้านมาบลําบิด หมู่ที่ 7 ทุกครัวเรือน ผู้ที่ถูกกักตัว 14 วัน และคนในชุมชนพ้ืนที่
ใกล้เคียง ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  
 
3. แนวทางการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับหมู่บ้าน ได้ดําเนินการตามแนวทาง กระบวนการและการ
บริหารจัดการตามคําสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และคําสั่ง
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 1 ถึง ที่ 27 และประกาศจังหวัดชลบุรี 4 เรื่อง  
 นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 มาจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 7 ตําบลคลองก่ิว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไดด้ําเนินการ ดังนี้  
 1. จัดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านของทั้งสองหมู่บ้านร่วมกัน มีการชี้แจง 
เรื่องการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยให้ความรู้ที่มาของโรค อาการ การรักษา และการปูองกันโรค
ไวรัสโควิด-19  รวมทั้งความรู้ด้าน พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อพ.ศ. 2558 
 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบที่มาของโรค อาการ การรักษา และการปูองกันโรค
ไวรัสโควิด-19 เช่น 
 - การเว้นระยะห่าง คือ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยประมาณ 1-2 เมตร 
 - การหมั่นล้างมือให้สะอาด คือ ให้ล้างมือด้วยน้ํา หรือสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% ให้
บ่อยอย่างน้อยครั้งละ 20 วินาที เมื่ออยู่ในพื้นท่ีสาธารณะและก่อนรับประทานอาหาร 
 - การสวมหน้ากากอนามัย คือ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อเข้าไปแหล่งชุมชนหรือพ้ืนที่
เสี่ยง และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการไอและจาม เพ่ือปูองกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
 3. กํานันตําบลได้เชิญผู้นําชุมชนในตําบลมาร่วมประชุมวางแผนในการทํางานเพ่ือให้การปูองกัน
และแก้ไขเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 4. ออกมาตรการในการเข้ามารับการรักษาในสถานีอนามัยและมาตรการในการปูองกันโรคเป็น
ตัวอย่างเพ่ือปูองกันบุคลากรทางการแพทย์/ทีมสุขภาพ และฝึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประชาชน/ชุมชน
ได้รู้วิธีการปูองกันโรคไปในตัว 
 5. ดําเนินการกักตัว จํานวน 14 วัน กับผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงและเดินทางมาจาก
ต่างจังหวัด จํานวน 34 คน รายแรกคือ ผู้ที่มาจากสนามมวย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 
 6. เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย และ อสม. ตรวจวัดไข้ผู้ถูกกักตัวทุกเช้าของทุกวัน 
 7. ประชาสัมพันธ์การห้ามเดินทางข้ามจังหวัด ตามประกาศ พ.ร.บ.ฉุกเฉิน 
 8. ประชาสัมพันธ์ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานตามบริษัทและไซด์งานต่าง ๆ ตามประกาศ พ.ร.บ.
ฉุกเฉิน 
 9. มีการประชุมผู้นําชุมชนและ อสม. เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ  
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 10. การตั้งด่านคัดกรองโรคไวรัสโควิด-19 จํานวน 1 จุด ตามคําสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด จํานวน 
18 วัน  
 11. การล้างตลาด พ่นยาฆ่าเชื้อในพ้ืนที่ชุมชน  
 12. จัดระเบียบในงานพิธีต่าง ๆ ให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social distancing คือ 
การลดปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างตัวเรากับบุคคลอ่ืน หรือลดการแพร่ระบาดของเชื้อที่ติดต่อทางละออง
ฝอยหรือการสัมผัส โดยการยืนหรือนั่งห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร หรือการการอยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่
หนาแน่น 
 13. ร่วมแจกถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด -19 ซึ่งมีผู้ที่นํามาบริจาคจากทุก
ภาคส่วนทั้งภาคราชการและเอกชน 
 
4. ผลการด าเนินงาน 
 จากการดําเนินงานในพ้ืนที่ของคระกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับหมู่บ้าน ในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และถือว่าประสบความสําเร็จ ตาม
เปูาหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น 
 - การเตรียมความพร้อมของผู้นําชุมชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทํางานร่วมกันได้ทันต่อ
เหตุการณ ์
 - การกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง และมาจากต่างจังหวัด จํานวน 34 คน ไม่พบผู้ที่มี
อาการปุวย  
 - การดําเนินงานด้านมาตรการปูองกัน/ควบคุมโรค เป็นไปตามคําสั่งของจังหวัด และได้รับความ
ร่วมมือจากคนในชุมชนและทุกภาคส่วน 
 - การประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรู้จักวิธีปูองกันตนเองจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค เช่น 
การเว้นระยะห่าง การหมั่นล้างมือ การสวมหน้ากาก ซึ่งคนในชุมชนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามเป็น
อย่างดี ซ่ึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของบ้านมาบลําบิด หมู่ที่ 7  
 - การตั้งด่านคัดกรอง 1 จุด ตามคําสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด จํานวน 18 วัน ไม่พบผู้ติดเชื้อ 
 - ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณ์ รวมทั้งการช่วยเหลือเยียวยา แจกถุงยังชีพให้แก่
คนในชุมชน ทั้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลคลองก่ิว ภาคประชาชน และภาคเอกชน 
 
5. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางแก้ไข 
 ปัญหา อุปสรรค 
 1. เจ้าหน้าที่ / ผู้นําชุมชน / ประชาชนไม่มีความรู้เรื่องโรคอุบัติใหม่ หรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
โรคไวรัสโคโรน่า (ยังมองว่าโรคนี้คงคล้าย ๆ ไข้หวัดธรรมดาไม่อันตราย)  
 2. เจ้าของบ้านเช่าบางแห่งไม่ให้ความร่วมมือ (ไม่แจ้งกรณีมีผู้เข้าพัก) ซึ่ง อสม. จะได้รับแจ้ง
จากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากถ้าแจ้งแล้วผู้ที่เข้ามาพักอาศัยต้องถูกกักตัว 14 วัน จะทําให้เสียลูกค้า  
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 3. ผู้ที่ถูกกักตัวไม่เข้าใจ และมีการต่อต้าน 
 4. ประชาชนมองว่าผู้ถูกกักตัว คือ ผู้ปุวย 
 5. แกนนําสุขภาพบางคนไม่ใส่ใจ ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน 
 6. มีข้อเปรียบเทียบมาตรการกักตัว กับพ้ืนที่อ่ืนในระยะแรก 
 แนวทางแก้ไข 
 1. ให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับคนในชุมชนได้รับ
ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค การเฝูาระวัง การปูองกัน การควบคุมโรค การที่ต้องมี
ประกาศ พ.ร.บ.ฉุกเฉิน การที่ต้องกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง 14 วัน คําสั่ง/ประกาศ รวมไปถึง
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข ฯลฯ  
 2. ชุมชนต้องร่วมมือกันทํางานเชิงรุกแบบเร่งด่วนทุกภาคส่วน ทั้งผู้นําชุมชน สาธารณสุข อสม. 
ภาคประชาชน และภาคเอกชน  
 3. คําสั่งและข้อสั่งการจากส่วนกลาง ต้องชัดเจนและทําให้เหมือนกันทั้งประเทศ 
 4. ให้มีอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เข้าร่วมปฏิบัติการในพ้ืนที่ด้วย 
 5. เนื่องจากปัจจุบันในประเทศที่มีการระบาด รอบสอง WHO ได้ตรวจพบว่า เชื้อโรคไวรัส  
COVID-19 มีการพัฒนาสายพันธุ์ สามารถทําให้ผู้ได้รับเชื้อหรือผู้ปุวยไม่แสดงอาการ แต่ถ้าแสดงอาการก็
พบว่าจะมีอาการหนัก ดังนั้น ควรเตรียมหามาตรการที่เหมาะสม เพ่ือรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
ซ้ําเป็น รอบที่ 2 ในอนาคต โดยอาจจะต้องใช้มาตรการที่เข้มขึ้น ปิดประเทศ ให้คนอยู่ในบ้าน โรงงานปิด 
การคมนาคมทุกชนิดปิด เพ่ือเฝูาระวังและปูองกันการติดเชื้อ ถ้าพบผู้ปุวยให้รีบรักษา/ คนในบ้านผู้ปุวย
ตรวจหาเชื้อทุกคน  
 6. ประชาชาชนต้องร่วมมือกนัรักษาวินัยในตัวเองและต่อสังคม (การ์ดต้องไมต่ก) 
 
6. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
 ปัญหาที่พบในชุมชน คือ กําลังซื้อของคนในชุมชนลดลง เนื่องมาจากการว่างงาน การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และปัญหาหนี้สิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ร้านค้าปลีก บริหารห้องเช่า และความเป็นอยู่
ของคนในชุมชน ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือ ปัญหาอาชญากรรม เช่น การลักขโมย 
 
7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
 จากจุดแข็งของชุมชน บ้านมาบลําบิด หมู่ที่ 7 ที่ผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน มีความเข็ม
แข็ง และมีการวางแผนในการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการได้เป็นอย่างดี รวมถึงคนในชุมชนมีความ
สามัคคีและให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านต่างๆ  
 ดังนั้น ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ก็คือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนั่นเอง 
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8. บทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

 8.1 หลายเดือนของการรับมือเพ่ือเอาชนะกับการระบาดของโรคโควิด -19 เราได้เห็นอะไรใน
เชิงระบบที่เกิดข้ึนในสังคม 
  1) ได้เห็นระบบสาธารณสุขไทยมีความพร้อมทั้งการตั้งรับและทํางานเชิงรุกเพ่ือการ
ควบคุมการระบาดของโรคติดต่อได้ดีเยี่ยม เรามีระบบบริการทางการแพทย์ที่เข้มแข็งขณะที่ในทุกพ้ืนที่มี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) มากว่าหนึ่งล้านคน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.
สต.) เกือบ ๑๐,๐๐๐ แห่ง และมีโรงพยาบาลชุมชนกว่า ๘๐๐ แห่ง เป็นเครือข่ายทั่วประเทศที่พร้อมเป็น
ฐานรองรับผู้ปุวยส่งต่อจากโรงพยาบาลใหญ่ 
  2) ได้เห็นประชาชนมีความสามารถในการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนบทบาทจากเริ่มแรกตื่น
กลัวกลายเป็นการตื่นรู้ และมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรการต่างๆ ของตัวเองและของชุมชนที่จะเสริม
มาตรการของรัฐในรับมือกับการระบาดของไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) ได้เห็นการกระจายอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้บริหารมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลกลาง นําไปสู่การปฏิบัติที่รวดเร็วและสอดคล้องกับสภาพ
ของพ้ืนที่ รวมทั้งสามารถระดมความร่วมมือจากประชาชนได้มากข้ึน 

 8.2 จากวิกฤตของประเทศในครั้งนี ้สังคมได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
  1) ได้เรียนรู้ว่าความเสี่ยงมีอยู่ทุกเวลา ทุกสถานที่ และเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทั้งคนรวย คน
จน มีโอกาสได้รับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหลากหลาย รุนแรงและไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ดังนั้น การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการสร้างระบบของประเทศที่ดี มีประสิทธิภาพ จึงเป็นหัวใจสําคัญของการปูองกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดข้ึน 
  2) ได้เรียนรู้ว่าปัญหาเรื่องสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองทุกอย่ างเกี่ยวข้องกัน
ทั้งหมด เมื่อเกิดปัญหาโรคระบาดขึ้นจึงกระทบทุกระบบของประเทศ การลงทุนภาครัฐจะเน้นเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้ ต้องลงทุนด้านสุขภาพ และสังคมควบคู่ไปด้วย 
  3) ได้เรียนรู้ว่าการแก้ปัญหารวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ 
ต้องมีการกระจายอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ประชาชนในพ้ืนที่ 
จึงจะสามารถรับมือกับปัญหาและวิกฤตได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ 
  4) จะได้เห็นแนวโน้มสังคมไทยหลังวิกฤตโควิด-19 ว่าน่าจะมีการพัฒนาหรือปฏิรูประบบ
ต่างๆ ของประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะประชาชนไทยต่างได้รับผลกระทบและเรียนรู้ระหว่างการ
รับมือกับวิกฤติโควิด-19 ร่วมกันอย่างถ้วนหน้า 
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9. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการการป้องกัน และ
ยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 

 9.1 หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ต้องสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล การเกิด การแพร่ระบาดระลอกที่ 2 ใน
ประเทศอ่ืนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีการกระตุ้นเตือนประชาชน ให้รับรู้ถึงความ
รุนแรง เตรียมพร้อมที่จะรับมือ และต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องอย่างไร  

 9.2 ควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือ
กับการแพร่ระบาด ระลอกท่ี 2 ในทุกมิติทั้งด้านการเงิน บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ 

 9.3 ควรสร้างกลไกการขับเคลื่อน โดยอาจกําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการโควิด-19 
และคณะทํางานแต่ละด้านให้ชัดเจน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น ด้านการสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ด้านการคัดกรอง ด้านการกักตัว ด้านส่งเสริม การดําเนินชีวิตตามวิถีพฤฒิกรรมใหม่ New Normal 
และด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ฯลฯ 
 

***************************** 
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ภาคผนวก 

 
ประมวลภาพการด าเนินงานในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพการท างานของกลุ่ม กป.10 
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาด 

ของโรคไวรัสโควดิ-19 ในระดับหมู่บ้านในอ าเภอศรีราชา  
บ้านหัวโกรก หมู่ที่ 8 ต าบลสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

 
จัดท าโดย 

 
กลุ่มปฏบิัติการที่ 5 (กป.5) 

1. นางสาวจิราภรณ์   เบิกบานดี   นายอ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
2. นายเสนีย์   ส้มเขียวหวาน หัวหน้าส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นายวรายุทธ   ค่อมบุญ  นายอ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
4. นายสันติ   รังษิรุจิ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน 

      กรมการปกครอง 
5. นายรณรงค์   เทพรักษ์  นายอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
6. นายศิริศักดิ์   สกุลโสรัจจะ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

      จังหวัดสุรินทร์ 
7. นายสุรพล   เจริญภูม ิ  ท้องถิ่นจงัหวัดชลบุรี 
8. นายสรสาสน์   สีเพ็ง  ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน 
9. นายอดิสรณ์   วรรธนะศักดิ ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค ์

10. นายบรรณรักษ์   เสริมทอง ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 4  
      (สุราษฎร์ธานี) 

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลกัสตูรนักปกครองระดับสงู (นปส.) รุ่นที่ ๗๔ 
สถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

พุทธศกัราช 2563 
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ค าน า 
 

“ การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ”  โดยกําหนดพ้ืนที่การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่น 74 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือนําบทเรียนและประสบการณ์จากการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จริง นําไปใช้ในการบริหารราชการ และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสําหรับประสบการณ์การบริหารราชการให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้
อย่างกว้างขวางมากขึ้น 
 ทั้งนี้ กลุ่มปฏิบัติการที่ 5 (กป.5) ได้ดําเนินการศึกษาเรียนรู้ในประเด็นหัวข้อ “ การประเมิน
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการปูองกันและระงับยับยั้ง การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVTD-19) 
ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี” โดยได้รับมอบหมายให้ศึกษาการบริหารจัดการปูองกันระงับยั้งยั้งการระบาดของ
โรคไวรัสโควิดในระดับหมู่บ้าน ในอําเภอศรีราชา ซึ่งจากผลการศึกษาทําให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานของ
องค์กร และบุคลากรในระดับหมู่บ้าน ของหมู่บ้านหัวโกรก หมู่ที่ 8 ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี เช่น กํานันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน  (อสม.) ปลัดอําเภอผู้รับผิดชอบประจําตําบล ฯลฯ ในการปูองกันและยับยั้งการแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโควิด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการถอดบทเรียน และการนําไปประยุกต์ใช้พื้นที่อ่ืนต่อไป 
 
 

คณะผู้จัดท า 
นักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 74 

กลุ่มปฏิบัติการที่ 5 (กป.5)  
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กรอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาด 

ของโรคไวรัสโควดิ-19 ในระดับหมู่บ้านในอ าเภอศรีราชา  
บ้านหัวโกรก หมู่ที่ 8 ต าบลสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

1. ความเปน็มาของการศึกษา 

 1.1 ประวัติความเป็นมาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของพ้ืนที่ท่ี
ท าการศึกษา 
 ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

 อําเภอศรีราชา ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีภูเขาล้อมรอบและเป็นที่
ลาด ที่ว่าการอําเภอศรีราชาตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ตําบลศรีราชา อยู่ห่างจากจังหวัดชลบุรี ระยะทาง 24 
กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 120 กิโลเมตร 

 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ        ติดต่อกับ อําเภอเมืองชลบุรีและอําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
 ทิศใต้         ติดต่อกับ  อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และอําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อําเภอบ้านบึง และอําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และเขตอําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

 สภาพพื้นที่ 
 อําเภอศรีราชา มีเนื้อที่ประมาณ 643.558 ตารางกิโลเมตร (402,223.75 ไร่) พ้ืนที่ส่วนใหญ่ 
เป็นที่ลาดเนินเขาขนาดเล็กกระจายทั่วไป พ้ืนที่เหมาะแก่การทําการเกษตร และอุตสาหกรรม มีที่ราบลุ่ม
ทํานาได้บางส่วน (ตําบลทุ่งสุขลา) ทิศตะวันตกติดชายฝั่งทะเล และไม่มีแม่น้ําลําคลองขนาดใหญ่ ไหลผ่าน
จะมีเฉพาะทางน้ําไหลจากภูเขาลงสู่ทะเล การคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอและจังหวัดรวมทั้งการ
คมนาคมในตําบลและหมู่บ้านทั้งทางรถยนต์ รถไฟ เรือ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการนําเข้าส่งออกทางทะเลของ
ประเทศ  

 การปกครอง 
 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มี 8 ตําบล 60 หมู่บ้าน คือ  

1. ตําบลศรีราชา   มี 12 ชุมชน 
2. ตําบลทุ่งสุขลา (แหลมฉบัง)  มี 18 ชุมชน 
3. ตําบลบ่อวิน   มี 8 หมู่บ้าน 
4. ตําบลบึง    มี 9 หมู่บ้าน 
5. ตําบลเขาคันทรง   มี 10 หมู่บ้าน 
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6. ตําบลสุรศักดิ์   มี 10 หมู่บ้าน 
7. ตําบลหนองขาม   มี 11 หมู่บ้าน 
8. ตําบลบางพระ   มี 12 หมู่บ้าน 

 องค์กรส่วนท้องถิ่นจํานวน  8  แห่ง  ดังนี้ 
เทศบาล  4  แห่ง  คือ 

1. เทศบาลนครแหลมฉบัง   
2. เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  
3. เทศบาลเมืองศรีราชา   
4. เทศบาลตําบลบางพระ   

องค์การบริหารส่วนตําบล ๔ แห่ง  คือ  
1. องค์การบริหารส่วนตําบลบางพระ 
2. องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อวิน 
3. องค์การบริหารส่วนตําบลเขาคันทรง 
4. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม  

 ประชากรและอาชีพ 

ปัจจุบันอําเภอศรีราชาเป็นเขตกึ่งเกษตรกรรมและกึ่งอุตสาหกรรมซึ่งมีแนวโน้มอุตสาหกรรมจะ
ก้าวนําการเกษตร เนื่องจากการพัฒนาตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก มีท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบัง 
และมีประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ทั้งสิ้น 311,458 คน แยกเป็น ชาย 151,983 คน หญิง 
159,475 คน (ท่ีมา : สํานักทะเบียนอําเภอศรีราชา ข้อมูล ณ  เมษายน  2563) 

 อําเภอศรีราชา มีประชากรจํานวนรวมทั้งสิ้นมากกว่า 3 แสนคน ปัจจุบันเป็นเขตกึ่งอุตสาหกรรม 
และกึ่งเกษตรกรรม ซึ่งมีแนวโน้มอุตสาหกรรมจะก้าวนําการเกษตร  เนื่องจากการพัฒนาตามโครงการพัฒนา
ชายฝั่งทะเลตะวันออก มีการพัฒนาเป็นพื้นที่โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีท่าเรือน้ําลึก
แหลมฉบัง และมีสวนอุตสาหกรรม นิคมอุสาหกรรมเป็นหลัก 

 ข้อมูลทั่วไปของบ้านหัวโกรก หมู่ที่ 8 ต าบลสุรศักดิ์ 
 สภาพพ้ืนที่เป็นที่เนินสูง เป็นปุาดงดิบ มีพ้ืนที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร โดยรอบเป็นพ้ืนที่ต่ํา 
เวลาฝนตกจะมีน้ําท่วมขังเป็นแหล่งน้ํา มีสัตว์ปุาชุกชุม เช่น วัวกระทิง หมูปุา เสือ ลิง เม่น อีเก้ง เป็นต้น 
ย้อนหลังไปประมาณ 90 ปี มีผู้อาศัยอยู่ไม่ถึง 10 หลังคาเรือน โดยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ ที่ย้ายถิ่นฐานมา
จากพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น หนองมน อ่างศิลา ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ เป็นต้น ได้มาจับจองหักล้างถางพง
บุกเบิกเป็นที่ทํากิน และต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณปี 2490 ได้มีชาวมุสลิม ย้ายถิ่นฐานมา
จาก พระนครศรีอยุธยา (มีครอบครัวนายหาญ ขันตี มาอยู่เป็นครอบครัวแรก) ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ 
ทําไร่ ทําสวน และรับจ้างทั่วไป ปลูกพืชผลไม้ เช่น สับปะรด เงาะ ขนุน ส้มโอ เป็นต้น การสัญจรไปมาโดย
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การเดินเท้า ใช้เกวียนบรรทุกพืช ผัก ผลไม้ ไปขายที่ตลาดศรีราชา ชาวบ้านจะขุดบ่อน้ําบาดาลไว้ใช้ เวลา
หน้าแล้งน้ําบ่อจะแห้ง ชาวบ้านจะมาใช้น้ําที่บ่อหิน (บริเวณตลาดนัดต้นโพธิ์ ชายเขา) ซึ่งเป็นบ่อน้ํา
ธรรมชาติที่ไหลมาจากใต้เขา มีน้ําตลอดทั้งปีจนถึงปัจจุบัน ในสมัยนั้นมีไข้มาลาเรียระบาดมาก จะมีหน่วย
มาลาเรียตั้งอยู่ข้างที่ทําการ อ.ศรีราชา จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจในหมู่บ้านเป็นประจําเส้นทางคมนาคม จะมี
ทางเกวียนเป็นหลักและทางรถไฟ 1 สาย คือวิ่งจาก อ.ศรีราชา ไปหุบบอนและมาบปู (ถนนศรีราชา-หนอง
ยายบู่ในปัจจุบัน) เป็นรถไฟหัวลาก เครื่องจักรไอน้ํา ใช้บรรทุกซุงไปส่งที่โรงเลื่อย บริษัทศรีมหาราชา 
(บริเวณห้างโรบินสันในปัจจุบัน) ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2514 ได้มีการยกเลิกทางรถไฟเปลี่ยนเป็นถนน
ลูกรัง ใช้รถยนต์เป็นพาหนะ “หมู่บ้านเนินสวัสดิ์” คือชื่อที่ชาวบ้านเรียก 
 ต่อมาเมื่อมีประชากรมาอาศัยอยู่เพิ่มมากข้ึน ทางอําเภอได้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่เป็นหมู่บ้านเนิน
สวัสดิ์อยู่ในเขตหมู่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ต่อมาเมื่อประมาณ ปี 2529 ทางอําเภอได้แบ่งเขตหมู่ 2 ฝั่ง
ทิศใต้ เป็นหมู่ 8 เนื่องจากมีประชากรเพ่ิมข้ึน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ของ ม.8 ต.สุรศักดิ์ “หมู่บ้านหัวโกรก” (ชื่อจดทะเบียนพ้ืนที่ ของอําเภอ) มีพ้ืนที่
ประมาณ 3.2 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3,750 หลังคาเรือน มีประชากรประมาณ 
17,500 คน ประชากรแฝงประมาณ 7 ,000 คน ประชากรนับถือศาสนาพุทธ 70% ศาสนาอิสลาม 
20% ศาสนาคริสต์ 10 % มีวัด 1 แห่ง มีหมู่บ้านจัดสรร จํานวน 31 หมู่บ้าน อาคารพาณิชย์ ประมาณ 
100 กว่าคูหา มีพื้นท่ีการเกษตร ประมาณ 60 ไร่ ปลูกพืชสวน , พืชไร่, ปลูกยางพารา, ปลูกมันสําปะหลัง  
มีตลาดสด 1 แห่ง ร้านค้าสะดวกซื้อ 4 ร้าน ร้านค้า-ร้านชํา 100 กว่าร้านค้า บริษัท-โรงงาน 12 บริษัท 
ปั๊มน้ํามัน 1 แห่ง พ้ืนที ่ม.8 ติดทางรถไฟสายแปดริ้ว -พัทยา และใกล้สถานีรถไฟศรีราชา 

 1.2 สภาพปัญหาของการระบาดในพื้นที่ที่ศึกษา 
  - ไม่พบปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากด าเนินการปูองกันตามนโยบายรัฐบาลอย่าง
เคร่งครัด และการปฏิบัติงานร่วมกันของภาคส่วนราชการทุกภาคส่วน โดยประชาชนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการอย่างดี 

  1.3 รูปแบบการแก้ปัญหาในพื้นที่ที่ศึกษา 
 - การประชุมวิเคราะห์ปัญหาเมื่อหมู่บ้านได้รับข่าวสารเรื่องการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จากการประชุมชี้แจงข่าวสารข้อมูลอ าเภอศรีราชา และจากการติดตามข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ทางผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. เพ่ือวางแผนแก้ไขและด าเนินการตาม
นโยบายที่ได้รับมอบหมายในการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) โดยอาศัย
การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและการประชุมเฉพาะกิจเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )  
 - หาแนวทางแก้ไข ปูองกัน (มาตรการปูองกันโรคระบาดโควิด-19) เนื่องด้วยสภาพสังคม ของหมู่
ที่ 8 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในปัจจุบันมีสภาพเป็นสังคมเมือง มีหมู่บ้านจัดสรรจ านวนมากและมี
ประชากรแฝงจ านวนมาก จ าเป็นต้องมีการวางแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหา โดยต้องมีการหาวิธีการที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพสังคมเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและครอบคลุมในพ้ืนที่  
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 - มอบหมายการปฏิบัติงานโดย แบ่งหน้าที่ให้ ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, อสม. ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. บ้านนาพร้าว, เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และ ชรบ.  ดังนี้ 

1. ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, คณะกรรมการหมู่บ้าน,  อสม., กรรมการชุมชน และ 
ชรบ. คัดกรองคนบุคคลเข้า-ออกหมู่บ้าน โดยร่วมกับทีมงานเครือข่ายหมู่บ้าน (ประธานหมู่บ้าน เจ้าของ
กิจการ ห้างร้านต่าง ๆ และประชาชน) เป็นผู้ตรวจตรา เฝูาระวังให้ข้อมูล ข่าวสาร ชี้เบาะแส 

2. ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ ชรบ. ออกตรวจตราตามสถานที่ที่มีประชาชนรวม            
ตัวกัน เช่น ร้าน สะดวกซื้อ ตลาดนัด ร้านขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ฯลฯ ให้เขาปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ขอความร่วมมือ 

3. ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ท าหน้าที่เคาะประตูบ้าน เพ่ือแจกจ่าย
หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
  4. หน่วยงาน รพ.สต.บ้านนาพร้าว อ าเภอ ต าบล รายงานเรื่องการกักตัว ตรวจวัดไข้ 
น าส่งโรงพยาบาล 
  5. ช่วงเวลาเคอร์ฟิว ทีมงานผู้ใหญ่ ผู้ช่วย ชรบ. ออกตรวจตราในพ้ืนที่ไม่ให้มีคนท าผิด 
พรก. ฉุกเฉิน 
  6. การช่วยเหลือเยียวยาผู้มีผลกระทบ เช่น การแจกถุงยังชีพ แจกอาหารแจกจ่าย
หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
  7. การจัดระเบียบ การแจกของโดยประสาน อ าเภอ รพ.สต. เพ่ือขอความอนุเคราะห์
เจ้าหน้าที่มาดูแล คัด กรอง จัดระเบียบ  

โดยปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากต้องมีการปรับเปลี่ยนเวลา ให้ เข้ากับคนในพ้ืนที่ มี
การประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ หมู่ที่ 8 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี คอยสอดส่องดูแล พ้ืนที่
เมื่อบุคคลเดินทางเข้าหมู่บ้าน ให้รายงานให้ผู้ใหญ่บ้านทราบทุกราย เพ่ือจัดท าประวัติและบันทึกข้อมูลลง
ระบบข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน (Thai QM) มีการส ารวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 (COVID-19 )  
 - ติดตามประเมินผล มีการตรวจเช็คตามสถานประกอบการ ชุมชนหมู่บ้าน ว่า มีการปฏิบัติตาม
มาตรการการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) และมีการปฏิบัติตัวตามชีวิตวิถีใหม่               
(New Normal ) 
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 1.4 ความคาดหวังของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน 
 1.4.1 ความคาดหวังของประชาชน 
  - ประชาชนในพ้ืนที่มีความคาดหวังให้พ้ืนที่ในหมู่ 8 ต.สุรศักดิ์ เป็นพ้ืนที่ปลอดโรค ไม่มี
ประชาชนคนใดในหมู่บ้านติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  - ประชาชนในพื้นท่ีคาดหวังให้หน่วยงานภาครัฐ ดําเนินการตามมาตรการปูองกันและเฝูา
ระวังอย่างจริงจัง 
  - ประชาชนในพ้ืนที่คาดหวังว่าหน่วยงานภาครัฐ ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ             
จากมาตรการดังกล่าว เช่น การแจกแมส เจลล้างมือ และ คัดกรองผู้ เดินทางเข้าออกในหมู่บ้านอย่าง
ต่อเนื่อง 
 1.4.2 ความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน 
  - ผู้ปฏิบัติงานความคาดหวังให้พ้ืนที่ ในหมู่  8 ต.สุรศักดิ์ เป็นพ้ืนที่ปลอดโรค ไม่มี
ประชาชนคนใดในหมู่บ้านติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  - ผู้ปฏิบัติงานมีความคาดหวังให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐกําหนด และ   
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่เ พ่ือเป็นการปูองกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของ            
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  - ผู้ปฏิบัติงานคาดหวังว่าได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ และข้อมูลที่จําเป็นสําหรับ         
ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและเฝูาระวัง  
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2. เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ 

     2.1 ราษฎรในพื้นที่ปลอดโรค 

 - ประชาชนในพ้ืนที่ หมู่ที่ 8 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เมื่อ
เทียบกับจ านวนประชากรในเขตพ้ืนทีอ่ าเภอศรีราชา ถือว่าประสบความส าเร็จ ประชาชนในหมู่บ้านปฏิบัติ               
ตามมาตรการปูองกันที่ทางราชการแนะน าเป็นอย่างดี 

     2.2 ผู้ที่กลับมาจากพื้นที่ ที่โรคระบาดทุกคนต้องกักตัว 14 วัน 
 - ผู้ที่กลับมาจากพ้ืนที่ที่โรคระบาดทุกคนต้องกักตัว 14 วัน โดยผู้ใหญ่บ้านจะรับแจ้งข้อมูลผู้เดิน
ทางเข้าหมู่บ้าน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อสม. ช่วยในการตรวจสอบให้ผู้ที่เดินทางกลับมากักตัวบริเวณ
ในที่พักอาศัยของตนเอง เพ่ือเป็นการปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
 
3. แนวทางการด าเนินงาน 

     3.1 แนวทาง กลไก กระบวนการและการบริหารจัดการตามค าสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์ 
โควิด-19  
  - แนวทางยึดตามค าสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 
 - แนวทางยึดตามค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
            กระทรวงมหาดไทย 
 - แนวทางยึดตามคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 1 - 27 
 - การดําเนินงานสถานการณ์โควิด การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ต.สุรศักดิ์ ใช้คําสั่งศูนย์ฯ เป็นแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
            
      
 

        
 
 
                                               
 

                                            
 
 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.สุรศักดิ์ 

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอศรีราชา 

คําสั่ง ศบค.มท. 

ข้อสั่งการของ ศบค.
มท. 

คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ชลบุร ี  
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 1. การให้ความช่วยเหลือคนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัย และคนตกงานที่มาจากจังหวัดอ่ืน โดยให้จัดหา
อาหารให้เพียงพอต่อการดํารงชีพ พร้อมทั้งดําเนินการตามมาตรการการคัดกรองโรคโควิด-19 และหาก

พบว่าเป็นบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นผู้ปุวยเข้าเกณฑ์เฝูาระวังให้ดําเนินการตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุข 
   2. การหาแนวทางการช่วยเหลือคนตกงานกลับภูมิลําเนา รวมทั้งการสํารวจข้อมูลและสํารวจ
ปัญหา ความต้องการของคนเร่ร่อน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งแนวทางการสํารวจข้อมูล   

     3.2 การประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริหารกับบริบทและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ 
 เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ในเขตหมู่ที่ 8 ต.สุรศักดิ์ มีหมู่บ้านจัดสรร ประกอบกับมีประชากรแฝงอาศัย
อยู่ในพ้ืนที่จํานวนมาก ในการควบคุมและปูองกันเชื้อไวรัส จึงต้องทําการประสานทุกภาคส่วนร่วมมือ
ดําเนินการ เพ่ือให้สําเร็จตามเปูาหมาย ดังนี้ 
 การปรับเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น จากเฉพาะช่วงเวลากลางวัน เพ่ิมเป็นเวลากลางคืน  
เนื่องจากประชาชนส่วนให้ต้องประกอบอาชีพในช่วงเวลากลางวัน เมื่อถึงเวลากลางคืนก็จะให้กลุ่ม อสม. 
ชรบ. เจ้าหน้าที่ฯ เข้าตรวจแนะนําและขอความร่วมมือคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร ผู้นําชุมชนช่วยกัน
ตรวจหรือสังเกตการณ์บุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ เพ่ือเป็นการปูองกันและยับยั้ง  
 จัดรถประชาสัมพันธ์การดูแลตัวเอง และมาตรการต่างๆในการปูองกันโรคติดต่อจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบข้อมูลข่าวสารและการปูองกันตนเอง 
 
4. ผลการด าเนินงาน (ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมจนถึงเวลาที่ท าการศึกษา) 
 - ผลการดําเนินงานเป็นที่น่าพอใจ การบริหารจัดการที่อยู่ในระดับที่ดีมาก “ไม่พบผู้ติดเชื้อ 
(COVID-19)” 

 
 
 
 

คณะกรรมการ
ชุมชน 

ชรบ. รพ.สต. 
 

ผู้ประกอบการ 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.สุรศักดิ์ 

คณะกรรมการ (กม.)
ชุมชน 
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ภาพประกอบ แนวทางการด าเนินงาน 

 คัดกรองคนบุคคลเข้า-ออก หมู่บ้านโดยอาศัย กม. อสม, กรรมการชุมชน, ชรบ, ทีมงานเครือข่าย
หมู่บ้าน(ประธานหมู่บ้าน เจ้าของกิจการ ห้างร้าน ต่าง ๆ และประชาชน) เป็นผู้ตรวจตรา เฝูาระวังให้
ข้อมูล ข่าวสาร ชี้เบาะแส 
 

 

 

 

การออกตรวจตรา ตามสถานที่ที่มีประชาชมรวมตัวกัน เช่น ร้าน สะดวกซื้อ ตลาดนัด ร้านขาย
สินค้าและบริการต่างๆ ฯลฯ ให้เขาปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความรู้ สร้างความ
เข้าใจ ขอความร่วมมือ 
 

 

 

 

ทีมงาน อสม. เดินเคาะประตูตามบ้าน แจกหน้ากากอนามัย แจกเจลล้างมือ รวมทั้งสืบหาข้ อมูล
คนที่แอบเข้าพ้ืนที่โดยไม่แจ้ง 

 

 

 

 
ประสานหน่วยงาน รพ.สต.บ้านนาพร้าว อําเภอ ตําบล เพื่อรายงานเรื่องการกักตัว ตรวจวัดไข้ 

นําส่งโรงพยาบาล 
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 ช่วงเวลาเคอร์ฟิว ทีมงานผู้ใหญ่ ผู้ช่วย ชรบ. ออกตรวจตราในพ้ืนที่ไม่ให้มีคนทําผิด พรก.ฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 

 การจัดระเบียบ การแจกของโดยประสาน อําเภอ รพสต. เพ่ือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่มา
ดูแล คัดกรอง จัดระเบียบการช่วยเหลือเยียวยาผู้มีผลกระทบ เช่น การแจกถุงยังชีพ แจกอาหาร แจกเจล 
แจกแมส ตู้ปันสุข 
 

 
 
 
 
 

5. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางแก้ไข 
  1. ช่วงแรกของการดําเนินงาน เกิดตื่นตระหนก วิตกกังวล กลัว มีมากจนเกินไป ทําให้ขาดสมาธิ         
มีผลต่อการดําเนินงานประสานงาน ขอความร่วมมือ เกิดความล่าช้า และความชัดเจนของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ   
            2. ประชาชนบางส่วนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ เนื่องจากไม่ตระหนักถึงความอันตรายของ
โรคติดต่อฯ และไม่มีความรู้หรือได้รับข้อมูลของโรคติดต่อ 
   3. พื้นที่เป็นชุมชนเมือง มีเขตติดต่อโรงงานอุตสาหกรรม มีการเคลื่อนย้ายของประชาชนจํานวน
มาก ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นท่ี ยากต่อการติดตาม 
   4. ประชาชนบางส่วนทํางานในเขตโรงงานอุตสาหกรรม ไม่อยู่พื้นที่ในช่วงเวลาดําเนินการ ทําให้
เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน 
 
6. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
 - ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการปูองกันตนเองเกี่ยวกับโรคติดต่อโควิด-19 

 - ความเสียสละ การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความอดทนในการปฏิบัติตามมาตรการ
ปูองกันโควิด-19 ร่วมกัน 
 - เกิดความรัก ความห่วงใยต่อครอบครัว และเพ่ือนบ้านเพ่ิมมากขึ้น 
 - การประหยัดอดออมใช้จ่ายอย่างประหยัดเพิ่มข้ึน 
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7. ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่ท าการศึกษา 
   1. มีการปิดตัวของภาคธุรกิจจํานวนมากตามมาตรการปูองกันโรคติดต่อ การค้าขาย การ
ประกอบธุรกิจลดลง การทํางานลดลง ทําให้ประชาชนมีรายได้ลดลง ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพใน
ครัวเรือน 
   2. สังคมในครอบครัวมีภาวะเครียด เนื่องจากมีรายได้ลดลงไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน 
   3. มาตรการให้อยู่บ้านหยุดเชื้อ ทําให้ไม่สามารถไปประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปได้  
 
8. ทัศนคติของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบ 
   ภาครัฐ      มีทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือประชาชนเกิดการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ
ในการปูองกันโรคติดต่อฯ  
   ภาคท้องถิ่น      มีทัศนคติที่ดีกับประชาชนในการช่วยเหลือดูแล เยียวยา ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ของตนเองอย่างใกล้ชิด 
   ภาคประชาชน       มีทัศนคติที่ดีกับหน่วยงานราชการที่ให้ความช่วยเหลือในการปูองกัน
โรคติดต่อฯ  
และมีทัศนคติไม่ดีเล็กน้อย ต่อมาตรการปูองกันโรคโควิด -19 เพราะมีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต 

เนื่องจากไม่สามรถประกอบอาชีพ หารายได้ดูแลครอบครัวได้อย่างเพียงพอ  
   ผู้ได้รับผลกระทบ       ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างและพนักงานที่ถูกเลิกจ้างฯ มีทัศนคติที่ไม่ค่อยดี 
เนื่องจากไม่มีรายได้ดูแลครอบครัว และภาระหนี้สินต่างๆ ทําให้ต้องเดินทางกลับภูมิลําเนาเพื่อลดค่าใช้จ่าย 
 
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
   1. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมโรคติดต่อฯ  

  2. ความเสียสละ ความทุ่มเท ของคณะการดําเนินงาน 
   3. ความร่วมมือของประชาชนและเครือข่ายทุกภาคส่วน 
   4. ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการในระดับอําเภอ ท้องถิ่น ระดับตําบล ต่างๆในพ้ืนที่ 
   5. ผู้นําชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นํา อสม. ปลัดอําเภอผู้รับผิดชอบประจํา
ตําบล ผู้อํานวยการ รพ.สต. ฯลฯ 
 
10. บทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. อาจกล่าวได้ว่า การร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ฯลฯ และ
ประชาชนทุกภาคส่วน เป็นการสร้างประชาคมที่มีความเข้มแข็งร่วมกัน และเป็นทิศทางที่จะนําไปสู่
ความสําเร็จในการปูองกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้การกระตุ้นเตือนให้เห็นว่า หากมีเหตุการณ์ที่
ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมาก จะมีความเชื่อมโยงและต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกัน อย่างต่อเนื่อง                
ในการดําเนินการปูองกันและควบคุมโรคและแพร่ระบาด โดยหาวิธีการปูองกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
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และเม่ือการดําเนินการมีความจริงจัง ต่อเนื่อง สร้างการรับรู้เป็นกระแสโดยทั่วไป จะเกิดเป็นมาตรการทาง
สังคมท่ีกดดันให้ทุกภาคส่วน ทุกชุมชน ทุกคน ปฏิบัติตามในที่สุด 
    2. ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทําให้ทุกส่วนเห็นความสําคัญและถือเป็น
วาระสําคัญร่วมกัน ประชาชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในการ
จัดระเบียบสังคมในเรื่องต่างๆ ซึ่งภาครัฐอาจใช้โอกาสนี้ จัดระเบียบหรือบังคับใช้กฎหมายที่ จะเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมให้เกิดผลมากขึ้น เช่น การจัดระเบียบตลาดนัดเพ่ือให้ถูกสุขอนามัยมากขึ้น ไม่แออัด
คับค่ัง และไม่รุกล้ําที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น 
 
11. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการการป้องกัน และ

ยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 

   1. ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน วางแผนอย่างจริงจัง และเข้มข้น 
   2. สนับสนุนความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อประชาชนในพื้นท่ี 
   3. สร้างขวัญและกําลังใจของผู้ปฏิบัติการ สนับสนุนสวัสดิการ ผลตอบแทน ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
            4. ลดขั้นตอนการทํางานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว เพ่ือทันต่อสถานการณ์ในช่วงภาวะฉุกเฉิน 
   5. ด้านบุคลากรและการสร้างเครือข่ายการทํางาน การทํางานเชิงพ้ืนที่ เช่น การคัดกรองคน
แปลกหน้าที่เข้ามาในพ้ืนที่ หรือการปูองกันการติดต่อโรคโควิด-19 เชิงรุก ซึ่งปัจจุบันยังอาศัยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เป็นหลัก ซึ่งเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรในพ้ืนที่แล้ว อสม.มีจํานวน
น้อยมาก 1 คน ต้องดูแลมากกว่า 30 หลังคาเรือน และการเพ่ิมจํานวน อสม. เป็นไปได้ยาก เพราะต้อง
คํานึงถึงอัตรากําลังและงบประมาณค่าตอบแทน ดังนั้น อาจต้องอาศัยเจ้าหน้าที่อ่ืนร่วมช่วย เช่น จิตอาสา 
ฯลฯ โดยอาจจัดให้มีโครงการอบรมและจัดตั้งจิตอาสาที่ทําหน้าที่ปูองกัน สอดส่อง ติดตาม เกี่ยวกับโรคโค
วิด 19 ในลักษณะ “ตาสับปะรด” ทําหน้าที่ผู้ช่วยเหลือ อสม.  

   6. ด้านงบประมาณและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ อสม.ต้องการเครื่องมือในการทํางาน
มากขึ้น เพราะที่มีอยู่ไม่เพียงพอ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เทอร์โมมิเตอร์ อาจใช้การขอสนับสนุนจาก
ภาคเอกชนในพืน้ที่ เพราะเป็นพื้นที่ท่ีมีสถานประกอบการค่อนข้างมาก และปกติก็ให้บริจาคและช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆอยู่แล้ว อาจแจ้งความต้องการที่จําเพาะ น่าจะสามารถให้การสนับสนุนให้ตรงเปูาหมายของ
การทํางานจริง 
    7. เสนอให้ใช้ application ไทยชนะ ให้เป็นวิถีปกติ เพราะจะช่วยในการลดภาระในการ
สอบสวนโรคได้มหาศาล กรณีมีผู้ปุวยเกิดข้ึน ทีมสอบสวนจะง่ายในการติดตามกลุ่มเสี่ยงได้จํากัดขึ้น ไม่ต้อง
สอบสวนบุคคลที่ไม่เสี่ยงโดยไม่จําเป็น และสามารถโทรถามจากเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้า
ออกสถานที่ได้โดยตรง 
    8. ด้านโครงสร้างและการสื่อสาร การทํางานในเชิงพ้ืนที่ มีศูนย์อํานวยการ covid 19 ระดับ
อําเภอ เป็นศูนย์กลางการทํางานระดับอําเภอ และมีศูนย์ฯระดับตําบลและหมู่บ้าน เป็นหน่วยปฏิบัติใน
พ้ืนที ่
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ในระดับหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านต้องมีการจัดโครงสร้างการทํางาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน มี
การประชุมวางแผน และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ให้มีการทําผังโครงสร้างการทํางาน 
ผู้รับผิดชอบ และข้อมูลการติดต่อสื่อสาร โดยใช้ application line เป็นช่องทางในการสื่อสาร แจ้งข้อสั่ง
การ ถาม-ตอบ ประสานการปฏิบัติ ระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์อําเภอฯ และศูนย์ฯหมู่บ้าน 

   9. สําหรับการสร้างการรับรู้กับประชาชนทั่วไป ควรประยุกต์ใช้สื่อ social network เช่น line, 
facebook ที่เป็นทางการ เพ่ือสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง สื่อสาร 2 ทาง และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือใน
มาตรการต่างๆ เป็นต้น 
 

 
***************************** 
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาด 

ของโรคไวรัสโควดิ-19 ในระดับหมู่บ้านในอ าเภอสัตหีบ  
บ้านขลอด หมู่ที่ 2 ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหบี จังหวัดชลบุรี 

 
จัดท าโดย 

 
กลุ่มปฏบิัติการที่ 6 (กป.6)  

1. น.ส. จริยาพร  จิตต์ใจมั่น ผู้อ านวยการส านักงานผงัประเทศและภาค  
  กรมโยธาธกิารและผังเมือง 

2. นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
3. นายโชคชัย  รักเกื้อ นายอ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
4. นายภิรมย์  ชุมนุม นายอ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
5. ว่าที่ ร.ต.รักชัย  เลิศสุบิน นายอ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
6. นายธนูศักดิ์  เสมอภาค นายอ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 
7. นายสมบูรณ์  สินสกลวัฒน ์ เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดก าแพงเพชร 
8. นายวรงค์  แสงเมือง พัฒนาการ จังหวัดสระบรุี 
9. นายธวัชชัย  ใบเจริญ ผู้เช่ียวชาญติดตามประเมินผลปฏิบตัิหน้าที่ 

  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค 2 
  ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

10. นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียน 
  การสอนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลกัสตูรนักปกครองระดับสงู (นปส.) รุ่นที่ ๗๔ 

สถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 
พุทธศกัราช 2563 



การเรยีนรู้เชิงปฏิบตัิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นท่ี 74 

 

117 
 

กรอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาด 

ของโรคไวรัสโควดิ-19 ในระดับหมู่บ้านในอ าเภอสัตหีบ 
บ้านขลอด หมู่ที่ 2 ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหบี จังหวัดชลบุรี 

 
๑. ความเป็นมา 
 ๑.๑ ประวัติความเป็นมาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองของพ้ืนที ่
หมู่ที่ 2 ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 ความเป็นมาอ าเภอสัตหีบ  
 เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดชลบุรีประมาณ 85 กิโลเมตร ความส าคัญ
ของสัตหีบคือเป็นเมืองแห่งฐานทัพเรือและเป็นฐานทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
 ความหมายอ าเภอสัตหีบ 
 หลายท่านให้ความคิดเห็นว่า "สัตต" แปลว่า เจ็ด "หีบ" หมายถึง หีบ ฉะนั้นค าว่า "สัตหีบ" ก็น่าจะ
แปลว่า หีบเจ็ดใบ ซึ่งสอดคล้องตามต านานประวัติ (เจ้าแม่แหลมเทียน) ว่าได้น าพระราชาลงในหีบเจ็ดใบ   
เพ่ือหลบหนียักษ์อีกหลักฐานหนึ่งมาจากกองประวัติศาสตร์ (ทหารเรือ) ระบุว่า เมื่อ พ.ศ. 2464 รัชกาลที่ 6 
ได้เสด็จตรวจเยี่ยมหัวเมืองชายทะเล เพ่ือจะสร้างแนวปูองกันชายฝั่งทะเลด้านนอกเพ่ิมขึ้นเพราะปูอม   
พระจุลจอมเกล้าที่ปากน้ าสมุทรปราการ นั้น ใกล้เมืองหลวงมากเกินไป จึงทรงด าริหัวเมืองชายทะเลฝั่ง
ตะวันออกเป็นที่ตั้งกองทัพเรือ เพ่ือตรวจตรารักษาฝั่ง และเขตน่านน้ าใหญ่ จึงพระราชทานนามว่า “สัตตหีบ” 
 เนื่องจากพระองค์ทรงเห็นเกาะ 7 เกาะ เป็นที่ก าบังลมให้แก่หมู่เรือได้ดี ค าว่า "สัตหีบ" หมายถึง ที่ก าบัง
เจ็ดแห่ง (หีบ = ที่บัง) อันหมายถึงเกาะต่าง ๆ กล่าวคือ เกาะพระ เกาะยอ เกาะหมู เกาะเตาหม้อ เกาะเณร 
เกาะสันฉลาม และเกาะเลา 
 

 เศรษฐกิจ และสังคม 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการและประมงปัจจุบันมีแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่
ท างานในนิคมอุตสาหกรรมรอบ ๆ มาพักอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ขณะที่อาชีพเสริมได้แก่การเกษตร 
 

 การปกครอง 
 อําเภอสัตหีบ แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ เป็น       
๕ ตําบล ๔๑ หมู่บ้าน ดังนี้ 
 ๑. ตําบลบางเสร่  จํานวน   ๑๑  หมู่บ้าน 
 ๒. ตําบลสัตหีบ  จํานวน ๙   หมู่บ้าน      
 ๓. ตําบลนาจอมเทียน จํานวน ๙   หมู่บ้าน      
 ๔. ตําบลพลูตาหลวง จํานวน ๘   หมู่บ้าน 
 ๕. ตําบลแสมสาร  จํานวน ๔   หมู่บ้าน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 8 แห่ง ประกอบด้วย     
 - เทศบาลเมือง จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
  1) เทศบาลเมืองสัตหีบ 
 - เทศบาลต าบล จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 
  1) เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ 
  2) เทศบาลตําบลหนองบางเสร่ 
  3) เทศบาลตําบลเกล็ดแก้ว 
  4) เทศบาลตําบลเขาชีจรรย์  
  5) เทศบาลตําบลนาจอมเทียน 
 - องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 
  1) องค์การบริหารส่วนตําบลพลูตาหลวง 
  2) องค์การบริหารส่วนตําบลแสมสาร 

 1.2 สภาพปัญหาของการแพร่ระบาด 
ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นกลุ่มของไวรัสที่ทําให้เกิดโรคในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และนกในมนุษย์

นั้น ไวรัสโคโรนาทําให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจที่มักจะไม่รุนแรง เช่น โรคไข้หวัดแม้ว่ารูปแบบที่พบ
ได้ยาก เช่น โรคซาร์ส, โรคเมอร์ส และ COVID-19 อาจทําให้เสียชีวิตได้ อาการจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
สายพันธุ์ เช่น ในไก่ ไวรัสทําให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนในขณะที่วัว และหมูทําให้เกิดอาการ
ท้องเสีย ไม่มีวัคซีนหรือยาต้านไวรัส เพ่ือปูองกันหรือรักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในมนุษย์ 

ชื่อ "coronavirus" มาจากคําในภาษาละติน corona และภาษากรีก κορώνη ที่แปลว่ามงกุฎ หรือ
รัศมี ในที่นี้หมายถึงลักษณะของตัวไวรัสที่มองเห็นจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีผิวยื่นเป็นแฉกๆ 
เหมือนกับรัศมีของดวงอาทิตย์ 

การแพร่ระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2562 – 2563 ดําเนินอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่      
13 มกราคม 2563 โดยเป็นประเทศที่มีผู้ปุวยยืนยันรายแรกนอกประเทศจีน การคัดกรองผู้เดินทางเข้า
ประเทศไทยพบผู้ปุวยประปรายตลอดเดือนมกราคม ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจาก หรือเป็นผู้พํานักอยู่ในประเทศ
จีนแทบท้ังสิ้น การแพร่เชื้อท้องถิ่นท่ีมีรายงานรายแรกมีการยืนยัน เมื่อวันที่ 31 มกราคม จํานวนผู้ปุวยยัง
มีน้อยตลอดเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีผู้ปุวยยืนยัน 40 ราย เมื่อสิ้นเดือน แต่จํานวนผู้ปุวยเพ่ิมขึ้ นมากใน
กลางเดือนมีนาคม ซึ่งมีการระบุสาเหตุจากกลุ่มการแพร่เชื้อหลายกลุ่ม ซึ่งกลุ่มใหญ่สุดเกิดที่การชกมวยไทย ณ 
สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อวันที่ 6 มีนาคมผู้ปุวยยืนยันแล้วเพ่ิมเกิน 100 คนต่อวัน ในอีก 1 สัปดาห์ต่อมา  

การตอบสนองของรัฐบาลต่อการระบาด เริ่มจากการคัดกรองและการติดตามการสัมผั ส มีการคัด
กรองโควิดตามท่าอากาศยานนานาชาติ ตลอดจนที่โรงพยาบาลสําหรับผู้ปุวยที่มีประวัติเดินทางหรือสัมผัส            
มีการสอบสวนโรคกรณีที่เกิดกลุ่มการระบาด เน้นการเฝูาระวังตนเอง การรักษาความสะอาดโดยเฉพาะการ
ล้างมือ และการเลี่ยงฝูงชน (หรือใส่หน้ากากอนามัยแทน)แม้บุคคลที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงสูงจะ
ได้รับคําแนะนําให้กักตนเอง แต่ยังไม่มีคําสั่งจํากัดการเดินทางจนวันที่ 5 มีนาคม และวันที่ 19 มีนาคม มี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA#โครงสร้าง
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2562%E2%80%932563
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5


การเรยีนรู้เชิงปฏิบตัิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นท่ี 74 

 

119 
 

ประกาศเพ่ิมเติม ให้ต้องมีเอกสารการแพทย์รับรองการเดินทางระหว่างประเทศ และคนต่างด้าวต้องมี
ประกันสุขภาพ ปลายเดือนมีนาคม สถานที่สาธารณะและธุรกิจห้างร้านได้รับคําสั่งให้ปิดในกรุงเทพมหานคร 
และอีกหลายจังหวัด นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีผลวันที่ 26 มีนาคม 
และมีประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานยามวิกาล ตั้งแต่คืนวันที่ 3 เมษายน 2563 พระราชกําหนด
สถานการณ์ฉุกเฉินยังสั่งงดจําหน่ายสุราชั่วคราว และให้ประชาชนชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดด้วย 

จากการที่มีคําสั่งให้เตรียมความพร้อมกําหนดมาตรการ และดูแลประชาชนกรณีการปฏิบัติการ
ยับยั้ง โควิด-19 และนายกรัฐมนตรี ได้มีการออก พรก. ฉุกเฉิน มีคําสั่งประกาศห้ามออกจากเคหะสถาน 
ในช่วงเวลา 22.00 น. - 04.00 น. เพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

ในช่วงที่ผ่านมานั้น ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ร้านค้าต่าง ๆ มีการปรับตัวด้วยดี     
แต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ยังไม่ดําเนินการตาม และเพ่ือดูแลประชาชนระดับ
หมู่บ้าน/ ชุมชนให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อสวัสดิภาพ และชีวิตของประชาชนทุกคน 
 

 การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
 ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นตระกูลของไวรัสที่ก่อให้อาการปุวยตั้งแต่โรคไขข้หวัดธรรมดา
ไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น         
 - โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV)       
 - โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV)                       
 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์ก่อให้เกิดอาการปุวยระบบทางเดินหายใจในคน      
และสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้โดยเชื้อไวรัสนี้พบครั้งแรกในการระบาดในเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเปุย์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019 อาการทั่วไป ผู้ที่ติดเชื้อจะแสดงอากรดังนี้ อาการระบบ
ทางเดินหายใจ มีไข ้ไอ หายใจถี่ หายใจลําบาก ในกรณีที่อาการรุนแรงมาก อาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อน  
เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต ไวรัสชนิดนี้ มีความเป็นไปได้ที่มีสัตว์เป็นแหล่งรังโรค  
ส่วนใหญ่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ จาม น้ํามูก น้ําลาย 
ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนการแพร่กระจายเชื้อผ่านทางการพ้ืนผิวสัมผัสที่มีไวรัสแล้ว  มาสัมผัสปาก 
จมูก และตา สามารถแพร่เชื้อผ่านทาง Fexo-oral route ได้ด้วยการรักษาแบบประคับประคองเพ่ือ
บรรเทาอาการปุวยต่าง ๆ โดยปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนปูองกันโรค         

 หลักความปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา 2019 
 ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้มีอาการปุวย รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการ
สัมผัสบริเวณตา จมูกและปาก โดยไม่ได้ล้างมือ ควรล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ําและสบู่ หรือน้ํายาแอลกอฮอล์
ล้างมือ 70% หากมีไข้ ไอ หายใจลําบาก ให้ไปพบแพทย์ทันที และแจ้งประวัติการเดินทาง ผู้ที่ปุวยควรพัก
อยู่ที่บ้าน ปิดปากและจมูกด้วยทิชชูทุกครั้งที่ไอหรือจาม และทิ้งลงถังขยะ ทําความสะอาดและทําลายเชื้อ
ตามวัสดุสิ่งของ และผิวสัมผัสต่างๆ ผู้ที่เดินทางจากต่างพ้ืนที่ให้พิจารณา กักกันเฝูาอาการ ในส่วน State 
Quarantine local quarantine หรือ home quarantine เป็นเวลา 14 วัน ควรมีการทําความสะอาด
สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจํานวนมาก เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะอาหาร ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง 
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เครื่องครัว จาน ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ํา ด้วยน้ํายาทําความสะอาดหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% อย่าง
น้อยวันละ 1 - 2 ครั้ง 
 การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 มีการพบผู้ปุวยที่ได้รับการยืนยันรายแรก นับเป็นรายแรกที่พบ      
นอกประเทศจีน โดยเป็นหญิงชาวจีน อายุ 61 ปี ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในนครอู่ฮ่ัน  เธอไม่เคยเดินทางไปยัง       
ตลาดอาหารทะเลหวาหนานมาก่อน แต่เคยไปที่ตลาดอ่ืนแทน เธอมีอาการเจ็บคอ มีไข้ มีอาการหนาว
สะท้าน และปวดศีรษะ ในวันที่ 5 มกราคม และได้เดินทางกับครอบครัว และกลุ่มทัวร์จากนครอู่ฮ่ันมายังท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 8 มกราคม โดยเธอถูกตรวจพบด้วยกล้องตรวจจับความร้อน และถูกนําตัว
ส่งโรงพยาบาล ในวันเดียวกัน 4 วันให้หลัง จากการใช้ RT-PCR ผลการทดสอบหาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่นั้น ผลเป็นบวก 
 “ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่” (2019-nCoV) หรือที่เรียกว่า “ไวรัสอู่ฮ่ัน” เนื่องจาก มีจุดกําเนิดในเมือง  
อู่ฮ่ัน มณฑลหูเปุย์ของจีน ทําให้กลายเป็นปัจจัยเสี่ยงใหม่ของโลกการแพร่ระบาดของไวรัสทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น รัฐบาลจีนได้ประกาศใช้มาตรการ “ปิดเมือง” ที่ตกอยู่ในภาวะการแพร่ระบาด โดยเริ่มจากเมือง
อู่ฮ่ัน ก่อนที่จะประกาศปิดเมืองใกล้เคียงเพ่ิมเติมอย่างน้อย 13 เมือง อย่างเช่น เมืองหวงกัง เอ้อโจว ชิบิ 
เฉียนเจียง ซีเจียง จิงเหมิน เซียนเถ่า เสี่ยวกัน และหวงฉี และในจํานวนนี้มีประชาชนชาวไทยที่ต้องเดินทาง
กลับ ข่าวการจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยของ ชาวไทยจากเมืองอู่ฮันเป็นที่สนใจของประชานโดยทั่วไป 
ว่าจะต้องมีการกักตัวเฝูาดูอาการ ตามมาตรการควบคุมโรคอย่างน้อย 14 วัน 

 ข้อมูลการติดเชื้อในพื้นที่ บ้านขลอด หมู่ที่ 2 ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
 - ไม่มีผู้ติดเชื้อ  

 

 สภาพปัญหาของการแพร่ระบาด 
 1. ในระยะเริ่มแรกของการแพร่ระบาดลูกบ้านยังไม่ได้รับข้อมูลความรู้โรคไวรัสโควิด-19 และยังไม่
มีการปูองกันเท่าท่ีควร 
 2. การตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ (เมื่อพบผู้ติดเชื้อ) 
 3. ข่าวลือ (แฟกนิวส์) 
 4. ปัญหาแจกสิ่งของอุปโภค บริโภค 

 1.3 รูปแบบการแก้ปัญหา 
   - ให้มีการรายงานคนเข้าพ้ืนที่ ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง หรือ ต่างพ้ืนที่เมื่อเข้ามาในเขตหมู่บ้าน 
   - ให้มีการดําเนินการที่เกี่ยวข้องต้องให้เกิดความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว 

 1.4  ความคาดหวังของประชาชนแลผู้ปฏิบัติงาน 
   - การสร้างการรับรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน 
   - สนับสนุนให้ให้มีการแจกสิ่งของอุปโภค บริโภค ฯลฯ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A
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   - สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่มีความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถ 
   - จับกุมผู้ที่ฝุาฝืนกฎหมายอย่างจริงจัง  

2. เป้าหมาย หรือ ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 2.1 ราษฎรในพื้นที่ปลอดโรค 
   - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชนต้องเป็นหลักทํางาน และเป็นที่พ่ึงให้ประชาชน    
   - ลูกบ้านปลอดโรค 
   - ลูกบ้านสามารถทํามาหากินได้อย่างปกติ หรือถ้าได้รับผลกระทบก็ต้องน้อยที่สุดและต้องได้รับ
การช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสม 

 2.2 ผู้ที่กลับมาจากพื้นที่ท่ีโรคระบาดทุกคนต้องกักตัว 14 วัน      
  - ในหมู่ที่ 2 บ้านขลอด ต.พลูตาหลวง มีผู้ที่กลับมาจากพ้ืนที่ที่โรคระบาดจํานวน 15 คน ทุกคน     
กักตัวเอง 14 วัน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสังเกตอาการและอํานวยความ
สะดวกต่อเนื่อง  
   -  ในหมู่ที่ 2 บ้านขลอด ต.พลูตาหลวง มีไม่ผู้ติดเชื้อ 
 

 
3. แนวทางด าเนินงาน 

 3.1 แนวทาง กลไก กระบวนการ และการบริหารจัดการตามค าสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์ 
โควิด-19 และข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
  - มีการประชุมผู้ปฏิบัติงานเพื่อรับคําสั่ง และปัญหา 
  - มีการซักซ้อมของผู้ปฏิบัติงานเพื่อทําความเข้าใจ       
  - การสร้างการรับรู้เชิงรุก โดย นายอําเภอสัตหีบ นําหัวหน้าส่วนราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นํา
ชุมชน และแกนนําที่ยังมีแนวคิดคัดค้าน เข้าเยี่ยมชม มาตรฐานความปลอดภัยของ ศูนย์กักกัน กองทัพเรือ
เพ่ือสร้างความม่ันใจแก่กลุ่มผู้นํา ในพ้ืนที่ เมื่อกลุ่มผู้นําเข้าใจ จะเป็นครู ก.นําความรู้  ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไป
ถ่ายทอดประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 
 3.2 การประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประชาชน 
  นายกรัฐมนตรี ได้มีการออก พรก.ฉุกเฉิน มีคําสั่ งประกาศห้ามออกจากเคหะสถานใน
ช่วงเวลา 22.00 น. - 04.00 น. เพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประกอบคําสั่งคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี อําเภอสัตหีบ ได้กําหนดจุดคัดกรองประชาชนที่เดินทางข้ามจังหวัด 1 จุด คือ ด่านแยก
เกษมพล และได้กําหนดให้มีชุดปฏิบัติการ ตําบลอีก 5 ชุดปฏิบัติการเพ่ือบังคับให้เป็นไปตาม พรก. ฉุกเฉิน  
  การแจ้งประกาศ พรก.ฉุกเฉินและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีดําเนินการ
เผยแพร่คําสั่งประกาศให้ลูกบ้านทราบโดยเร็ว 
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4. ผลการด าเนินงาน (ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2563 ถึง ปัจจุบัน) 

 ๔.1 ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านขลอด ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีบุคคลที่กลับมาจาก พื้นที่เสี่ยง 
(กทม.) และต่างจังหวัด จ านวน 15 คน การปฏิบัติก่อนได้รับแจ้ง และหลังได้รับแจ้ง 
  - ผู้ใหญ่บ้าน ประกาศเสียงตามสายเพ่ือให้ลูกบ้านเป็นหูเป็นและรีบแจ้งเมื่อพบว่ามีคนที่อยู่ต่าง
พ้ืนทีเ่ข้ามาในหมู่บ้าน 
  - จัดชุดปฏิบัติงานลงพ้ืนที่เป็นตรวจสอบข้อมูลทันที และบันทึกไว้ 
  - มีการติดตามผลและเน้นย้ําว่าให้กักตัวเอง และหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ทุกเมื่อ 
  - มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทุกเม่ือเมื่อได้รับการร้องขอจากลูกบ้าน 

 4.๒ ผลการด าเนินการ (ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมจนถึงเวลาที่ท าการศึกษา)  
  - คณะกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) บ้านขลอด หมู่ที่ 2  
ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดในการปูองกันและยับยั้งโรคไวรัส (โควิด-19) 
โดยไม่มีผู้เสียชีวิตและติดเชื้อจากโรคไวรัส (โควิด-19)  
 
5. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานแนวทาวแก้ไข 
 ๑. มีบุคคลบางกลุ่มที่ไม่ยอมปฏิบัติตามมาตรการ 
 ๒. ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจกฎหมายที่เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาตามมาตรการ 
 ๓. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ยังไม่ทั่วถึง 
 ๔. เครื่องวัดอุณภูมิมีจํานวนน้อยต้องรอหมุนเวียนกันใช้ในบ้าน 

 แนวทางแก้ไข 
 ๑. สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติการตามมาตรการของรัฐบาลกับประชาชนในพ้ืนที่ให้เกิดความ
ตระหนัก 
 ๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องลงพ้ืนทําความเข้าใจกับผู้นําชุมชนและอาสาสมัครสาธารสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) เป็นประจําพร้อมถ่ายทอดมาตรการระเบียบกฎหมายประกาศต่างๆ ของทางราชการเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกัน 
 ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการของทางราชการผ่านช่องทาง IT 
  
6. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
 ๑. ลูกบ้านต้องปลอดภัยจากโรค 
 ๒. ลูกบ้านต้องได้รับการฟื้นฟูหลังสถานการการแพร่ระบาดลดลง 
 ๓. ลูกบ้านต้องได้รับการเยียวจากภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่  
 ๔. เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน 
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 ๕. หมู่บ้านมีแผนในการปูองกันโรคไวรัสโควิด-19 
 ๖. เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน 
 ๗. อุบัติเหตุลดน้อยลง 
 ๘. โจรขโมยลดน้อยลง 
 ๙. ประชาชนดูแลสุขภาพของตัวเองมากข้ึน 
 ๑๐. ตลาดสะอาดขึ้นมีระบบปูองกันโรคไวรัสโควิด-19 
 
7. ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ๑. เศรษฐกิจของชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมีรายได้ลดลง  
 ๒. ผู้ประกอบการปิดกิจการ เช่น  ร้านอาหาร ทําให้พนักงาน ลูกจ้าง ถูกเลิกจ้าง 
 ๓. สภาพทางสังคมประชาชนต้องดําเนินชีวิตในวิถีใหม่  
 ๔. สังคมมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแพร่มากขึ้น มีความสามัคคี มีการแบ่งบันผู้ที่เดือดร้อนกว่า 
 ๕. ไม่สามารถไปทํางานต่างประเทศได้ 
 
8. ทัศนคติของภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบ 
 ๑. ประชาชนมีมุมมองที่ดีต่อภาครัฐที่เห็นจากการปฏิบัติงานอย่างทุ่มที 
 ๒. ผู้ได้รับผลกระทบที่ลงทะเบียน TQM หมู่ที่ 2 ต.พลูตาหลวง จํานวน 137 คน  
 ๓. ลูกบ้านความเชื่อมั่นว่าภาครัฐสามารถแก้ไขและฟ้ืนฟูหลังพ้นวิกฤตการแพร่ระบาด 
 
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
 ๑. การตัดสินใจของผู้บริหารสถานการณ์ 
 ๒. ผู้ปฏิบัติงานเคร่งครัดในการทําหน้าที่ 
 ๓. ประชาชนให้ความร่วมมือ 
 ๔. สังคมมีการแบ่งปัน 
 ๕. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
 ๖. ความสามัคคีของคนในชุมชน 
 ๗. ความพร้อมเพรียงของคนในหมู่บ้านโดยเฉพาะคณะกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) 
 ๘. ความมีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ของคนในชุมชน 
 ๙. การให้กําลังใจซึ่งกันของคนในชุมชน 
 
10. บทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
  ๑. การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันที่ต้องใช้ทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุก
เหตุการณ์ต้องมีผู้นําที่กล้าตัดสินใจ และมีประสบการณ์ 
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  ๒. ต้องมีการคาดการณ์เหตุการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และมีการบริหารความเสี่ยงได้ด ี
  ๓. เมื่อเกิดวิกฤตขึ้นคนในชุมชนจะหันหน้ามาช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน 
  ๔. ประชาชนจะร่วมมือและเชื่อฟังราชการมาขึ้นเป็นพิเศษ 
 
11. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการป้องกัน 
และยับย้ังการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 
  ๑. ควรมีการตั้งงบประมาณไว้เพ่ือสนับสนุนการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอีก โดยตั้งเป็นงบ
กลางไว้เพ่ือแก้ปัญหา โดยอาจตั้งงบกลางเพื่อแก้ไข 
  ๒. ปัญหาเฉพาะที่ไว้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ผู้อํานวยการสถานการณ์สามารถสั่งใช้ได้อัน
ส่งผล ให้เกิดความรวดเร็วในทุกด้าน 
  ๓. ควรมีการจัดแผน และซักซ้อมแผนในอนาคตเพ่ือปูองกันการเกิดโรคภัยที่อาจเกิดข้ึนฉับพลัน 
  ๔. อยากให้รัฐบาลลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ไฟฟูา น้ําประปาและค่าโทรศัพท์ 

  สรุปในภาพรวมคณะกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่  2          
บ้านขลอด ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผ่านการประเมินความสําเร็จในเชิงประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการปูองกันโรคไวรัสโควิด-19 ในระดับหมู่บ้านด้วยเกณฑ์การประเมินจากการสอบถาม
การสัมภาษณ์เชิงประจักษ์ (สภาพจริง) ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 2 บ้านขลอด ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยมีปัจจัยความสําเร็จสําคัญ คือ ตัวผู้นําและคณะกรรมการหมู่บ้าน
รวมทั้งอาสาสมัคร สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน 
 

 
 

***************************** 
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ภาคผนวก 
 

ภาพการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านขลอด ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็น
ภาพการน าข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ที่จ าเป็นที่ได้รับจัดสรรจากทางราชการและภาคเอกชน ในพื้น
ที่มาแจกจ่ายให้ลูกบ้าน 

 
 
 

 
 
 
ภาพการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านขลอด ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อตามสถานที่สาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ และตู้ปันสุข 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพการลงพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านขลอด ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ของหลักสูตรนักปกครองระดับสูง 
(นปส.) รุ่นที่ 74 กป.6 เพื่อพบคณะผู้บริหารหมู่บ้าน และศึกษาสภาพปัญหา และเก็บข้อมูล   ในวันที่ 
18 มิถุนายน 2563               
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การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการป้องกัน  
ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุร ี
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาด 

ของโรคไวรัสโควดิ-19 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
 

จัดท าโดย 
 

กลุ่มปฏบิัติการที่ (กป.) 4 

1. นางสาวภูมารินทร์   คงเพียรธรรม นายอ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

2. นายสันทัด   แสนทอง  หัวหน้าส านักงานจังหวัดสุรินทร์ 

3. นายธนกฤต   ฉันทะจ ารัสศิลป ์ นายอ าเภอราษีไศลจังหวดัศรีสะเกษ 

4. นายจักรพงษ์   รัชนีกุล  นายอ าเภอกันตัง จังหวดัตรัง 

5. นายชัย   ภู่เจริญชัยวรรณ นายอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

6. นายช านาญ   บุดาสา  พัฒนาการจังหวัดน่าน 

7. นายสักรินทร์   อินทรสถิตย ์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

8. นายโสภันฑ์   วงศ์ดวงค าพู  ผู้อ านวยการส านักงานส านักงานตรวจ 
และบังคับการส านักเทศกจิ กทม. 

9. นายชัชร์พงษ์   นคราวัฒน์  นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ 

10. นายวิชัย   สมรูป  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งที่ ๔ 

 
 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลกัสตูรนักปกครองระดับสงู (นปส.) รุ่นที่ ๗๔ 
สถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

พุทธศกัราช 2563 
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ค าน า 
 

     การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนักปกครองระดับสูง 
(นปส.) รุ่นที่ ๗๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําบทเรียนและประสบการณ์จากการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จริง 
นําไปใช้ในการบริหารราชการและสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างประสบการณ์การบริหารราชการให้แก่ผู้เข้าอบรม 
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้กว้างขวางมากขึ้น โดยกําหนดพ้ืนที่เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
 คณะผู้จัดทํา ได้รับมอบหมายให้ศึกษาในหัวข้อ “การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ปูองกัน ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี” โดยได้ศึกษาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ในวันที่ ๑๙ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓   
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และออกประเมินความคาดหวัง
ของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอศรีราชา อําเภอพานทอง และอําเภอบาง
ละมุง โดยศึกษากระบวนการบริหารจัดการและมาตรการในการปูองกัน ระงับยับยั้งการระบาดของ
โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
เนื่องจากข้อจํากัดด้านระยะเวลาอาจทําให้การศึกษาผู้ได้รับผลกระทบไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทุกด้าน อาจ
ทําให้ข้อสรุปบางประการไม่ครบถ้วน คณะผู้ศึกษาขอน้อมรับในคําชี้แนะจากผู้รู้เพ่ือปรับปรุงให้การศึกษา
ในครั้งนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงต่อไป   

      
 
 

     คณะผู้จัดท า 
     นักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๗๔ 

       กลุ่มปฏิบัติการที่ (กป.) ๔ 
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กรอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาด 

ของโรคไวรัสโควดิ-19 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
 

1. ความเป็นมา 
 จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญ มีศักยภาพสูงในทุกๆด้าน เช่น เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยวและบริการ ฯลฯ เป็นศูนย์กลางคมนาคม ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และระบบราง          
เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การค้า 
การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งภาคการเกษตร เกิดปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความ
เป็นอยู่ของประชาชน จะต้องมีการบริหารจัดการปูองกันระงับยับยั้ง เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้
อยู่ในระดับที่ฝุายสาธารณสุขควบคุมได้ มีขีดสามารถในการรักษาได้ รวมทั้งหาแนวทางบริหารจัดการเพ่ือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนฟ้ืนฟูให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม  ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและความเป็นอยู่ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีอํานาจหน้าที่ใน
การบริการสาธารณะในเขตจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 กําหนดให้
มีอํานาจหน้าที่ปูองกันและบําบัดรักษาโรค ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจปูองกันและ
บําบัดรักษาโรค ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนด
อํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 
ประกาศกําหนดอํานาจหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ให้กับประชาชนในระดับจังหวัด 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
 “เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วน สู่เมืองนวัตกรรมน่าอยู่ ศูนย์กลาง
การท่องเที่ยว กีฬานานาชาติ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 

ด้านงบประมาณ 
  งบประมาณ พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  
  ประมาณการที่ตั้งไว้   จํานวน 3,767,594,500.00 บาท                                            
  รายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 3,828,365,566.97 บาท  
 งบประมาณ พ.ศ.2563 
  ประมาณการที่ตั้งไว้                  จํานวน 4,000,000,000.00 บาท 
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นโยบายเน้นหนักของฝ่ายบริหาร                                           
นโยบายที่ 1 ด้านความสัมพันธ์และการประสานงานท้องถิ่น 

การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริม และสนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกัน โดยการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสพัฒนา
ศักยภาพ และการร่วมดําเนินกิจกรรมอย่างกว้างขวางบนเวทีและในบทบาทต่าง ๆ  

นโยบายที่ 2 ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
“ส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและการผลิต ภาคเกษตร ภาคธุรกิจและบริการ 

ยกระดับฝีมือแรงงาน สร้างรากฐานอาชีพ ลดรายจ่ายและกระจายรายได้ให้ทั่วถึงทุกชุมชน”  

นโยบายที่ 3 ด้านปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ให้ความสําคัญในการที่จะร่วมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังให้ลดน้อยถอยลง 

นโยบายที่ 4 ด้านสังคม การศึกษา และสุขภาพ 
 ให้ความสําคัญกับการสร้างให้เกิดความเสมอภาคในสังคม เกิดความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน มีโอกาสในการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ประชาชนได้รับการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ การเข้าถึงบริการ
สาธารณะ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการให้บริการสาธารณสุข สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์การ
รักษาพยาบาล เครื่องฟอกไต ส่งเสริมการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลภาครัฐทั้งใน ระดับชุมชน 
ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด 

นโยบายที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ จําเป็นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ทั้งมิติ

ของการแก้ปัญหาและการวางแผนพัฒนาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต  

นโยบายที่ 6 ด้านการคมนาคมและขนส่ง 
มีนโยบายที่จะดําเนินการด้านการคมนาคมและขนส่งให้ได้รับการขับเคลื่อนอย่างมีแบบแผน 

สอดคล้องกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและนโยบายภาครัฐ 

นโยบายที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 สนับสนุนและผลักดันวางแผนการจัดการขยะแบบครบวงจร 5R “รณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง 
ส่งเสริมกิจกรรมธนาคารขยะ สนับสนุนการสร้างรายได้จากของเสียกําจัดกลิ่นเหม็นรบกวนปรับมาตรการ
ขนถ่าย เพิ่มรถ เพ่ิมเที่ยว ปรับปรุงระบบคัดแยกและกําจัดขยะให้ทันสมัย สนับสนุนและลดภาระการกําจัด
ขยะให้หน่วยงานท้องถิ่น ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ พร้อมผลิตเชื้อเพลิงและกระแสไฟฟูาจากขยะ 

นโยบายที่ 8 ด้านผังการเมืองและการจัดการ “ชลบุรี ซิตี้สเคป” 
 สนับสนุนการจัดทําผังจังหวัดและแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามศักยภาพของ
พ้ืนที่ให้เกิดการเจริญเติบโตไปในทิศทางที่กําหนด อย่างสมดุลและยั่งยืน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่อย่างยั่งยืนและให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างเป็นระบบ 
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 สนับสนุนการก่อสร้างประติมากรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์ สร้างบรรยากาศและ
กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

นโยบายที่ 9 ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา “ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่า เร่งรัดพัฒนาสังคมกีฬา ก้าวสู่
เมืองกีฬาอาชีพ” 
 สนับสนุนกิจกรรมและการจัดมหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาระดับสากล ได้มาตรฐาน 
 สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวิถีชุมชน การเปิด
เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ 
 ส่งเสริมกิจกรรมการกระตุ้นการขาย โรดโชว์ทั้งในและนอกประเทศ 
 ส่งเสริมความร่วมมือในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวกับกลุ่มจังหวัดและจากเมืองต่าง  ๆ 
ทั้งในและนอกประเทศ 

 กรอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ได้รับมอบหมายให้ศึกษาการบริหารจัดการ
ปูองกันระงับยับยั้งการระบาดของโรคโคโรนา 2019 (Covid-19) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพ้ืนที่ให้บริหารด้านสาธารณะครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตจังหวัด  
 การศึกษาจึงศึกษาสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรี โดยการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการปูองกันระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ในบริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี 

1.1 สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพืน้ที่จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของจังหวัดชลบุรีเริ่มต้นจาก              
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ติดเชื้อรายแรกในจังหวัด ไม่ทราบว่าติดเชื้อจากที่ใด หลังจากนั้น         
1 สัปดาห์ พบผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 2 ราย ซึ่งเดินทางมาจากประเทศอิตาลี             
และเพ่ิมขึ้นจากกรณีสนามมวย ผับย่านทองหล่อ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 ก็มีการแพร่ระบาด        
ภายในพ้ืนที่จังหวัดเพ่ิมข้ึน โดยเฉลี่ยวันละ 2-4 ราย 
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 จากสถานการณ์ดังกล่าวจังหวัดชลบุรีเริ่มดําเนินการตามมาตรการเฝูาระวังและลดการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยในวันที่ 18 มีนาคม 2563 จังหวัดชลบุรี ได้มีคําสั่งปิด
สถานบริการ งดกิจกรรมที่มีคนจํานวนมาก และห้ามเคลื่อนย้ายคนจํานวนมากเข้าพ้ืนที่จากนั้นได้มีคําสั่งปิด 
ควบคุมสถานที่บางแห่งเพ่ือลดการแออัดของคนจํานวนมาก ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามายังจังหวัด
ชลบุรีลดลงอย่างมีนัยสําคัญ แต่สถานการณ์การติดเชื้อของคนในพ้ืนที่ยังคงอยู่ โดยมีแนวโน้มลดลงจนไม่
พบผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

ในห้วงเดือนเมษายน ถือว่าจังหวัดชลบุรีประสบผลสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการเฝูาระวัง
และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพราะมีผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด 14 
ราย โดยตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 จังหวัดชลบุรีไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มา 54 วันต่อเนื่อง ถึงวันที่ 
16 มิถุนายน 2563 จังหวัดชลบุรีมีผู้ปุวยจํานวน 87 ราย รักษาหายจํานวน 85 ราย เสียชีวิตจํานวน   
2 ราย โดยจําแนกเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดชลบุรี จํานวน 53 ราย และนอกจังหวัดชลบุรี จํานวน 34  ราย 

1.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 
จังหวัดชลบุรี มีระบบเศรษฐกิจที่สําคัญจาก 3 ภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการ

ท่องเที่ยวและบริการ 
 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีมีการ
ออกมาตรการปูองกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ โดยจังหวัดชลบุรี ได้ออกมาตรการควบคุม
ระยะห่างทางสังคม ทั้งการปิดสถานประกอบการหลายประเภท การห้ามเดินทางข้ามจังหวัด การปิด
สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก การประกอบการของภาคเอกชน ภาคธุรกิจการค้า การ
ท่องเที่ยวและบริการ ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง เกิดการเลิกจ้างงานส่งผลให้มีภาวะการว่างงานของ
ประชาชนเป็นจํานวนมากซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ระดับครัวเรือน ทําให้เกิดเป็นห่วงโซ่ของปัญหา
ทางสังคมตามมาและนําไปสู่ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น ทําให้ประชาชนไม่มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

1.3 ความคาดหวังของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน  
 ทุกภาคส่วนมีความเชื่อว่า จังหวัดชลบุรีจะต้องผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ไปได้ โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจะต้องได้รับการดูแลเยียวยา 

1. ความคาดหวัง คือ ไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ 
2. คาดหวังว่าจะได้รับการเยียวยาจากภาคส่วนต่าง ๆ 
3. คาดหวังว่าจะมีวัคซีนปูองกันโรคเพ่ือจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว 
4. คาดหวังว่าประชาชนจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ 
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2. เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ 
  2.1 เปูาหมายสูงสุด คือประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีได้รับการปูองกันโรคอย่างทั่วถึง    
แต่เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่าโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังไม่มีวัคซีนปูองกัน ยังแพร่ระบาด
อยู่ในโลก ทําอย่างไรจึงจะปูองกันระงับยับยั้งการแพร่ระบาดให้อยู่ในระดับที่ระบบสาธารณสุขของไทย
สามารถรองรับการรักษาได้ ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรีปลอดโรค 
  2.2 ผู้ที่กลับมาจากพ้ืนที่ที่มีโรคระบาดทุกคนต้องกักตัว 14 วัน โดยจังหวัดชลบุรีได้ออก
ข้อสั่งการให้อําเภอทุกอําเภอดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการดําเนินการกักตัวผู้ที่
เดินทางมาจากพ้ืนที่ที่มีโรคระบาด หากประชาชนผู้นั้นมีหนังสือรับรองจากต้นทางว่าได้ดําเนินการกักตัว
ครบ 14 วัน ก็ไม่ต้องเข้าสู่พื้นที่กักตัวที่จังหวัดจัดไว้ให้ แต่ให้เฝูาระวังสังเกตอาการท่ีบ้านอย่างใกล้ชิด 

2.3 ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ และเดือนร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคทุกภาคส่วน
ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ ผู้ตกงาน ผู้ว่างงาน จากการปิดสถานประกอบการ  
ผู้ถูกเลิกจ้างและครอบครัวได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยมีความเดือดร้อน
หรือลดผลกระทบลงให้น้อยที่สุด 
  2.4 จังหวัดชลบุรีจะเปิดเมืองกันอย่างปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
โดยเร็ว โดยรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข คือ คนไทยใช้ชีวิต
วิถีใหม่แบบ New Normal ได้แก่ สวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง ทําความสะอาด กินร้อนช้อนส่วนตัว โดย
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดชลบุรี 

3. แนวทางการด าเนินงาน 
 3.1 แนวทาง กลไก กระบวนการและการบริหารจัดการตามคําสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์โค
วิด-19 และข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
  คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 มีมติมอบหมายให้สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ขึ้น เพื่อทําหน้าที่กําหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์ 
  สํานักนายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งที่ 76/2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่อง จัดตั้ง
ศูนย์บริหารสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้จัดตั้งศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เรียกชื่อย่อว่า “ศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19” ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ เพ่ือเป็น
การยกระดับการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศ
ให้อยู่ในวงจํากัด ลดผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ สร้างความตระหนักรู้เท่าทันและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการระบาดของโรคอย่าง      
มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนประเมินสถานการณ์เพ่ือการบังคับใช้กฎหมายให้ตรงกับ
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ความรุนแรงของปัญหาและวางมาตรการปูองกันควบคุมและช่วยเหลือเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบอย่าง
เหมาะสม 
 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 6/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การจัด
โครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ข้อ 1 ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) 
 (4) ศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการปูองกันและช่วยเหลือประชาชนมีปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็นหัวหน้าศูนย์ 
 (5) ศูนย์ปฏิบัติการกระจายหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์สําหรับประชาชน มี
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าศูนย์ 
 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น
ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการ
จังหวัด มีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ดําเนินการตาม
ประกาศ ข้อกําหนดและมติของศบค. ในการบริหารจัดการปูองกันระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ รวมทั้งการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
 การบริหารการจัดการปูองกันระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) กําหนดให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการ โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นประธานกรรมการ มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวั ดเป็น
กรรมการ สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ  
 ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้นําคําสั่งและแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นมากําหนดเป็นมาตรการดําเนินงานโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ดังนี้ 
 1. มาตรการการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   
  1.1. ไม่ให้มีผู้ปุวยเสียชีวิตและไม่มีการแพร่ระบาดต่อเนื่องในประเทศไทย 
   1.2. ปูองกันไม่ให้มีการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 2. มาตรการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
   2.1. การสร้างวัฒนธรรมลดการแพร่กระจายเชื้อ 
  2.2. คัดกรองผู้เข้าเกณฑ์สงสัย เช่น มีไข้ ไอ น้ํามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย 
  2.3. หมั่นทําความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณท่ีมีผู้สัมผัสปริมาณมาก 
   2.4. การจัดจุดบริการ เช่น จุดบริการเจลล้างมือ การคัดกรองบุคคลตามสถานที่ต่าง ๆ 
 3. มาตรการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
   3.1. การเฝูาระวังผู้ปุวยที่เข้านิยาม โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1 คัดกรองผู้เดินทางท่ีสนามบิน ให้ข้อมูล และ Health beware card  
  ขั้นตอนที่ 2 ควบคุมกํากับให้มีการคัดกรองที่ OPD ในทุกสถานพยาบาล  
  ขั้นตอนที่ 3 เฝูาระวังและสอบสวนหาสาเหตุปอดอักเสบอาการรุนแรง โดยบุคลากรทาง
การแพทย์  
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  ขั้นตอนที่ 4 เฝูาระวังในชุมชน โดยเฉพาะคนที่เดินทางเข้าพ้ืนที่ 
3.2. การติดตามผู้สัมผัส มีการติดตามผู้สัมผัสผู้ปุวยยืนยัน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

  กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ญาติ ผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้ร่วมทัวร์ เป็นต้น โดยมีการ
ติดตามวัดไข้ทุกวัน และเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
  กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีมีความเสี่ยงต่ํา เช่น เดินทางเที่ยวบินเดียวกัน และผู้สัมผัสอ่ืน ๆ มีการให้
สังเกตอาการเอง และมีการให้ดําเนินการ Self – report 

3.3. การเตรียมความพร้อมการรักษาพยาบาล มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
  แนวทางท่ี 1 เผยแพร่ อบรม แนวทางการดูแลรักษาผู้ปุวย  
  แนวทางท่ี 2 จัดระบบการส่งต่อและผู้เชี่ยวชาญให้คําปรึกษา                                       
  แนวทางท่ี 3 เตรียมความพร้อมทรัพยากรที่เก่ียวข้อง  
  แนวทางที่ 4 เผยแพร่แนวทางการส่งเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือหาโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของจังหวัด  
  แนวทางท่ี 5 การปูองกันการแพร่กระจายเชื้อในบุคลากร  

3.4. การประชาสัมพันธ์ มีประเด็นสื่อสารเพ่ือที่จะสร้างการรับรู้กับให้ประชาชน ดังนี้ 
ล้างมือ ล้างมือ ล้างมือ คือทางรอด ปลอดภัย จากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

3.5. การเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ  
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ของจังหวัดชลบุรี โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เป็นผู้อํานวยการ ศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) จังหวัดชลบุรี เปิดทําการ 24 ชั่วโมง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 
119777 

3.6. จังหวัดได้ดําเนินการตั้งจุดตรวจ 8 จุด เพ่ือทําหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

- อําเภอเมืองชลบุรี บริเวณถนนสุขุมวิท ฝั่งขาออก 
- อําเภอศรีราชา บริเวณหน้า สภ.ศรีราชา ฝั่งขาออกจากอําเภอศรีราชา 
- อําเภอบางละมุง บริเวณตรงข้าม สภ.บางละมุง ฝั่งขาเข้าเมืองพัทยา 
- อําเภอสัตหีบ บริเวณสํานักงานเทศบาลนาจอมเทียน 
- อําเภอพานทอง บริเวณศูนย์อปพร. 
- อําเภอพนัสนิคม บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 331 ฝั่งขาออกจากจังหวัดชลบุรี 
- อําเภอหนองใหญ่ บริเวณจุดให้บริการประชาชน หน่วยบริการตํารวจทางหลวงหนองใหญ่ 
- อําเภอเกาะสีชัง บริเวณสี่แยกท่าล่าง 

 3.2 แนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีแนวคิดว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นปัญหาสําคัญระดับชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีหน้าที่ดูแล
สุขภาพอนามัยตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ เป็นหน่วยงานที่มีกฎหมาย ให้อํานาจหน้าที่ไว้  
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และมีศักยภาพด้านงบประมาณ จึงได้ประชุมหารือกับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
กําหนดแนวทางในการสนับสนุนปูองกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคฯ ตลอดจนกําหนดมาตรการใน
การเยียวยา ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้นํากรอบแนวทางคําสั่งของคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของทางรัฐบาล คําสั่ง
คณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมร่วมภาคีเครือข่ายมากําหนดเป็นกรอบแนวทางในการดําเนิน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
กรอบแนวทางการด าเนินงานตามหลัก 2P2R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Prevention & Mitigation Phase ดําเนินการ ดังนี้ 
 1.1 รับฟังและสื่อสารข่าวสาร (ข้อมูลข่าวจากการเข้าประชุมเครือข่ายทางด้านสาธารณสุขจังหวัด
ชลบุรี ,กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี , คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ชลบุรี) 
 1.2 เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นการบริหารจัดการ/ การตระหนักรับรู้ความเสี่ยงและ
อันตรายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กับภาคีเครือข่าย เช่น ประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุขจังหวัดและอําเภอ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นทีฯ่ 
 1.3 แจ้งข้อมูลแหล่งข่าว/ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ (ข้อมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ชลบุรี) เพ่ือลดความเสี่ยงของโรค ไปยังกองการท่องเที่ยวและกีฬา เพ่ือให้มีแหล่งข้อมูลสําหรับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ปลุกกระแสให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีแนวทางการดูแลตนเอง 
2. Preparedness Phase ดําเนินการ ดังนี้ 
 2.1 ดําเนินโครงการเพ่ือจัดเตรียมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนี้ 
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  2.1.1 โครงการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ในเขตจังหวัดชลบุรี (น้ํายาฆ่าเชื้อโรค ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ - Natural Disinfectant) 
งบประมาณ 496,000 บาท   
  2.1.2 โครงการปูองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในเขต
จังหวัดชลบุรี (แอลกอฮอล์เจล ชนิดขวดขนาด 420 มิลลิลิตร จํานวน 2,000 หลอด และแอลกอฮอล์เจล 
ชนิดหลอดขนาด 40 มิลลิลิตร จํานวน 3,550 หลอด) งบประมาณ 499,750 บาท 
  2.1.3 โครงการปูองกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ระดับ 3 ในเขตจังหวัดชลบุรี (เทอร์โมมิเตอร์ อินฟราเรด ชุดปูองกันฝุุนละออง สารเคมี ถุงมือ
ยางและถุงมือยางชนิดใช้ครั้งเดียว) งบประมาณ 494,000 บาท 

2.2 ให้การอุดหนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุข ทั้งในและนอกระบบกระทรวงสาธารณสุขในการ
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์/เตรียมความพร้อมรองรับการดูแลผู้เข้าข่ายต้องเฝูาระวัง (PUI) ผู้ติดเชื้อ รวมทั้งสิ้น 42 
โครงการ เงินอุดหนุนรวมทั้งสิ้น 94,593,160 บาท 

1. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 5  โครงการ จํานวนเงิน 9,921,000 บาท 
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (พร.)    1  โครงการ จํานวนเงิน 15,050,040 บาท 
3. โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ (ฐท.สส)      2  โครงการ จํานวนเงิน 864,900 บาท 
4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 1  โครงการ จํานวนเงิน 4,984,000 บาท 
5. โรงพยาบาลชลบุรี 4  โครงการ จํานวนเงิน 33,280,000 บาท 
6. โรงพยาบาลบางละมุง 2  โครงการ จํานวนเงิน 9,009,120 บาท 
7. โรงพยาบาลพนัสนิคม  2  โครงการ จํานวนเงิน 4,000,000 บาท 
8. โรงพยาบาลแหลมฉบัง 1  โครงการ จํานวนเงิน 3,400,000 บาท 
9. โรงพยาบาลบ้านบึง                              3  โครงการ จํานวนเงิน 4,560,000 บาท 

10. โรงพยาบาลพานทอง 5  โครงการ จํานวนเงิน 845,000 บาท 
11. โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10                    1  โครงการ จํานวนเงิน 245,000 บาท 
12. โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม              1  โครงการ จํานวนเงิน 237,500 บาท 
13. โรงพยาบาลเกาะสีชัง  1  โครงการ จํานวนเงิน 750,000 บาท 
14. โรงพยาบาลบ่อทอง 8  โครงการ จํานวนเงิน 6,035,000     บาท 
15. โรงพยาบาลหนองใหญ่  5  โครงการ จํานวนเงิน 1,411,600 บาท 
 รวม 42 โครงการ จํานวนเงิน 94,593,160 บาท 
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 2.3 ดําเนินโครงการฝึกอบรมให้กับประชาชน กลุ่มจิตอาสาและบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มี
ความสนใจ “โครงการฝึกอบรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัยสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน”  
 2.4 ประสานยืม ตรวจเช็คความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องพ่น ULV (แบบรถยนต์แบบสะพาย
หลังและแบบมือถือ) สําหรับใช้ในกิจกรรมออกหน่วยบริการพ่นฆ่าเชื้อ 
3. Response & Relief ดําเนินการ ดังนี้ 
 3.1 ออกหน่วยบริการพ่นฆ่าเชื้อฯ ร่วมกับ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักการช่าง        
ทั้งในส่วนที่มีร้องขอและโดยการพิจารณาของผู้บริหาร โดยมีข้อมูลได้รับการร้องขอให้ดําเนินการปูองกัน
ควบคุมโรค ด้วยการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อฯ จากหน่วยงานภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง 
รวม 35 หน่วยงาน ซึ่งการออกหน่วยบริการนี้มุ่งหวังลดความตื่นตระหนกและผ่อนคลายความกังวลใจ
ให้กับประชาชน 
 3.2 แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า จํานวน 55,590 ชิ้น ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง พ้ืนที่
เสี่ยง หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทุกพ้ืนที่ในจังหวัดชลบุรี รวมถึงการสนับสนุนหน้ากากอนามัยแบบ
ผ้าให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขอันเนื่องมาจากการขาดแคลน Surgical mask 
4. Recovery ดําเนินการ ดังนี้ 
 4.1 ดําเนินการเยียวยาช่วยเหลือประชาชน ครัวเรือนละ 1,000 บาท ภาคใต้โครงการ 
“โครงการการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19)” ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 97 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
รายละเอียด ดังนี้ 
  4.1.1 รอบท่ี 1 ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จํานวน 90,463   ครัวเรือน 
  4.1.2 รอบทบทวนสิทธิ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จํานวน 25,496 
ครัวเรือน 
  รวมให้การช่วยเหลือ ทั้งสิ้นจํานวน 115,959 ครัวเรือน 
 4.2 ดําเนินการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถดํารงชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                  
ด้วยการรณรงค์ให้ปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานในครัวเรือน ดําเนินการ ดังนี้ 

4.2.1 แจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ให้กับประชาชน จํานวน 145,000 ซองโดยแจกจ่าย
ผ่านหน่วยงานของรัฐหรือสามารถรับด้วยตนเองที่ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี และจัดส่งทางไปรษณีย์ 

4.2.2 มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ให้แก่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี จํานวน 
14,000 ซอง เพื่อดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพ่ือสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร ครอบคลุมทั้ง 11 อําเภอ 

4.2.3 แจกปุ๋ยน้ําชีวภาพ ให้กับประชาชน รวมจํานวน ทั้งสิ้น 3,586 ราย 
4.2.4 มอบปุ๋ยน้ําชีวภาพให้แก่ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เพ่ือมอบให้

เกษตรกรทุกอําเภอ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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(Covid-19) ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จํานวน 1,563 ขวด 

 
4. ผลการด าเนินงาน 
 จากวิสัยทัศน์ (Vision) ของการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กําหนดว่า “เป็นองค์กรหลักใน
การประสานความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วน สู่เมืองนวัตกรรมน่าอยู่ ศูนย์กลางการท่องเที่ยว กีฬานานาชาติ 
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีซึ่งมีอํานาจหน้าที่
ดูแลสุขภาพของประชาชน มีความโดดเด่นในการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมาย
กําหนด หรือภารกิจซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีมอบหมายให้สนับสนุน
ดําเนินการ หรือบรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ดังนี้ 

1. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตพ้ืนที่
จังหวัดชลบุรี ในการปูองกัน ระงับ ยับยั้ง ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน 
พ.ศ.2562 

2. เป็นหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่ปูองกันรักษา เช่น สนับสนุน
งบประมาณในการปรับปรุงสถานที่รองรับการรักษาผู้ปุวย การสนับสนุนงบประมาณ ให้หน่วยงานจัดซื้อ
วัสดุครุภัณฑ์ ที่มีความจําเป็นในการปูองกันรักษาโรค 

3. เป็นหน่วยงานที่มีความคิดริเริ่มในการทํางานนอกกรอบ เช่น จัดตั้งกองทุนชลบุรีต้องรอด เพ่ือ
ช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบ เป็นการอุดช่องว่างสําหรับผู้ที่ไม่อยู่ใน
หลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือได้ตามระเบียบของทางราชการ 

4. เป็นหน่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันโรค เช่น จัดกิจกรรมอบรมการ
ผลิตหน้ากากผ้า เพื่อใช้ทดแทนการขาดแคลนหน้ากากอนามัย แก่กลุ่มสตรี ประชาชนจิตอาสาก่อนมีข้อสั่ง
การจากกระทรวงมหาดไทย ทําให้สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้มีหน้ากากผ้าใช้สําหรับปูองการโรค
ได้อย่างทันท่วงท ี

5. การพ่นน้ํายาทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือปูองกันโรคและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ประชาชนในการปูองกันโรคติดต่อ 

6. กําหนดให้มีแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Normal) 
ภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย เช่น การจัด Event ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวการ
กําหนดแผนลดการแออัดด้านการจราจร เป็นต้น 
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5. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางแก้ไข 
 1. ถึงแม้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจะมีศักยภาพด้านงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานต่าง 
ๆ ในการปูองกัน ระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้ แต่ยังติดปัญหาเรื่องระเบียบใน
การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ซึ่งยังเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ  
 แนวทางการแก้ไข 
 ควรปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติมากขึ้น จะทําให้การ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. การให้ความช่วยเหลือเยียวยาฯ ประชาชนผู้ปฎิบัติในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ละ
แห่งยังไม่เข้าใจเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเยียวยาฯ เป็นเหตุให้เกิดความไม่เท่า
เทียมกันในสิทธิของผู้ได้รับการเยียวยา 
 แนวทางการแก้ไข 
 ควรซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ หรือจัดทําคู่มือ
แนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเข้าใจไปในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน 
 3. ไม่มีฐานข้อมูลประชากรแฝงในพื้นที่ และระเบียบการให้ความช่วยเหลือไม่เอ้ือต่อการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึงและครอบคลุมถึงกลุ่มประชาชนที่ควรจะได้รับการเยียวยาอย่างแท้จริง 
 แนวทางการแก้ไข 
 ควรมีการสํารวจจัดเก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลประชากรแฝงให้เป็นปัจจุบัน และปรับปรุงระเบียบ
หลักเกณฑ์เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือเยียวยา กลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงได้อย่าง
ครอบคลุม 
 
6. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
 จากการดําเนินมาตรการในการปูองกันและควบคุมวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ของจังหวัดชลบุรี นั้น ทําให้สามารถควบคุมโรคให้อยู่ในวงจํากัดได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดย
จังหวัดชลบุรีเริ่มดําเนินการตามมาตรการเฝูาระวังและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 จังหวัดชลบุรี ได้มีมาตรการควบคุม จํากัดกิจกรรรมที่
อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค จนสถานการณ์การติดเชื้อของคนในพ้ืนที่ มีแนวโน้มลดลงจนไม่พบผู้
ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา สําหรับเดือน
เมษายน ถือว่าจังหวัดชลบุรีประสบผลสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการเฝู าระวัง และลดการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นอย่างยิ่ง เพราะมีผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดเพียง 
14 ราย และตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 เป็นต้นมา จังหวัดชลบุรียังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่อย่างใด 
ต่อเนื่องมา 54 วันแล้ว (ข้อมูลถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2563)  
 จากมาตรการต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ดําเนินการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องทําให้ประชาชนได้รับการดูแลด้านการปูองกันและควบคุมโรค เช่น การแจกหน้ากากอนามัย    
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เจลแอลกอฮอล์ การให้ความช่วยเหลือเยียวยา การสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนในพ้ืนที่ ผ่านวิกฤติการณ์ครั้ง
นี้ไปได้อย่างปลอดภัย การแพร่ระบาดของโรคอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ นอกจากนี้ยัง
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นท่ีโดยตรง ดังนี้ 
 1. ประชาชนส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ก่อให้เกิดความตระหนักรู้และมีแนวทางในการดูแล
ตนเอง ตามมาตรการปูองการการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข 
 2. ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ร้องขอได้รับการบริการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อซึ่ง
นับได้ว่าเป็นการดูแลเอาใจใส่ ลดความตระหนกและตื่นกลัวการแพร่ระบาดให้กับประชาชน 
 3. สามารถเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ครัวเรือนละ 
1,000 บาท ตาม “โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ได้เป็นจํานวน 119,959 ครัวเรือน  
 4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพการเกษตรโดยการให้ความรู้และรณรงค์ให้ปลูกผัก สวนครัว
ไว้รับประทานในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
7. ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่ท าการศึกษา 
 ด้ วย เหตุที่ จั งหวัดชลบุ รี เป็น พ้ืนที่ เ ขต เศรษฐกิ จสํ าคัญด้ านการลงทุน ในภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ จึงมีประชาชนเดินทางเข้า-ออกประเทศ ร่วมถึง
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมาก การเฝูาระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อฯ 
จึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการปูองกันและควบคุมโรค การที่จังหวัดชลบุรีมีมาตรการปูองกันและ
ยับยั้งเพ่ือให้การแพร่ระบาดอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ เช่น มาตรการควบคุมระยะห่างทางสังคม /
กายภาพ (Social/Physical Distancing) การห้ามเดินทางข้ามจังหวัด การปิดสถานที่ท่องเที่ยว และสถาน
ประกอบการหลายประเภท ฯลฯ ส่งผลกระทบให้เกิดความซบเซาทางเศรษฐกิจทั้งในด้านการค้า การ
ท่องเที่ยวและการบริการ การขาดรายได้อันเนื่องมาจากการถูกสั่งพักงาน/ เลิกจ้างงาน ส่งผลต่อในด้านลบ
ต่อเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน ซึ่งอาจนําไปสู่ปัญหาอ่ืนทางสังคม เช่น การเพ่ิมขึ้นของอาชญากรรม 
ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ี 
 
8. ทัศนคติของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เห็นว่าบทบาทภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถ
ทํางานใกล้ชิดกับผู้ว่าราชการจังหวัดและเป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดมีความตระหนักว่าปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) เป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไข ถ้าหากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
สามารถสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชนได้ก็พร้อมที่จะดําเนินการและให้การสนับสนุน ผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีใช้หลักการคิดว่าถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ให้เริ่มทําทันที มองการณ์ไกล 
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มองปัญหาและแก้ไขปัญหาในภาพรวม ภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
พร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด
ดําเนินการ มีการบริหารงานแบบบูรณาการการทํางานร่วมกับทุกภาคส่วน บนศักยภาพขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที่มี คือ เรื่องงบประมาณและทีมงานตลอดจนภาคีเครือข่ายที่มีศักยภาพ   

และจากการที่มีโอกาสได้รับฟังการบรรยายของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และมีโอกาสได้สอบถามข้อมูลและความ
คิดเห็นจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและ
ได้รับการเยี่ยวยาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรี ทําให้ทราบถึงทัศนคติของทุกภาคส่วนว่า มีทัศนคติต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) และการดําเนินงานปูองกัน ระงับ ยับยั้ง ของจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดไปในเชิงบวกต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ทําให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสบูรณาการการทํางานร่วมกันอย่าง
จริงจัง ได้นําศักยภาพของแต่ละหน่วยงานมาใช้ ได้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่
จังหวัดชลบุรี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม  

นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจหน้าที่         
ในการบริหารจัดการ ปูองกัน ระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)       
ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ถึงแม้มีอํานาจจะกําหนดมาตรการต่างๆได้ แต่ต้องคํานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในภาพรวมอย่างรอบด้าน ว่าเมื่อตัดสินใจดําเนินการมาตรการใด ๆ จะเกิดประโยชน์
หรือเกิดผลกระทบต่อประชาชน 
 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เป็นภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องดูแลสุขภาพประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
นโยบายจังหวัด ภารกิจที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อมอบหมาย และพร้อมที่จะดําเนินการ ในการ
ปูองกันระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดชลบุรี            
เป็นเมืองท่องเที่ยวในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน
ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีเป็นจํานวนมาก เมื่อทราบข่าวว่ามีการแพร่บาดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้เริ่มดําเนินการตามมาตรการของกรุงเทพมหานครในเรื่องการตัดเย็บหน้ากาก
อนามัยทันที  

นายเสรี เจตสุคนธ์ธร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคฯ เป็นโอกาสของหน่วยบริการสาธารณสุของจังหวัดชลบุรี ได้มีโอกาสเพ่ิมศักยภาพของ
สถานบริการจากเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และจากงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข
เอง และมีการบูรณาการทํางานร่วมกับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๖ กับโรงพยาบาลเอกชน สถานศึกษา 
ได้เห็นถึงความพร้อมของบุคลากร ทีมงาน มีมาตรฐานการให้บริการ มีการสร้างระบบการสื่อสารที่เป็น
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ระบบเพ่ิมมากข้ึน หากมีการกลับมาระบาดในรอบที่ ๒ หน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีพร้อม
ที่จะรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นายเดชา  จันทร์เล็ก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เขตอําเภอศรีราชา               
กล่าวว่า ประชาชนมีความพึงพอใจกับการช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับเทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตําบลในการช่วยเหลือในรูปแบบของเงินเยียวยาครัวเรือนละ ๑,๐๐๐ บาท เนื่องจาก
สามารถนําไปจับจ่ายได้ตามที่ต้องการ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบทุกแห่งในจังหวัดชลบุรีให้
การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีการเรียก
ประชุมเพ่ือหารือแนวทางการช่วยเหลือร่วมกัน มีมาตรการจูงใจในการสร้างการมีส่วนร่วม และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนมีความเชื่อมั่นว่าสามารถดําเนินการได้ตามระเบียบ มีการเชิญท้องถิ่นจังหวัดมาให้
ข้อมูลรายละเอียดของระเบียบกฎหมาย 

นางอุทัยทิพย์  เครือละม้าย ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลห้วยกะปิ      
อําเภอเมืองชลบุรี ให้ข้อมูลว่าสาเหตุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี เลือกใช้
วิธีการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยการจ่ายเงิน
เยียวยา จํานวน 1,000 บาทเหมือนกันทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรีได้เชิญนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมประชุมปรึกษาหารือและศึกษา
ระเบียบแนวปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้ตามอํานาจหน้าที่ มีการเชิญท้องถิ่นจังหวัดมาร่วมให้คําปรึกษาใน
ระเบียบข้อกฎหมาย จึงมีมติร่วมกัน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมให้การสนับสนุน
งบประมาณสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในสัดส่วนร้อยละ 50 แต่เนื่องจากเป็นการ
ดําเนินการที่เร่งด่วนเพ่ือให้ทันกับสถานการณ์กับความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน บางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจมีการวางระบบการตรวจสอบคัดกรองที่ไม่ได้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน แต่สําหรับ
เทศบาลตําบลห้วยกะปิ นายกเทศมนตรีได้เชิญประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และแต่งตั้งคณะทํางานมอบหมาย
ภารกิจให้เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับผู้นําท้องที่ในการรับลงทะเบียน ผู้ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ตําบลหมู่บ้าน 
จนสามารถคัดกรองผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนอย่างแท้จริง จากครัวเรือนทั้งหมด 9,000 กว่า
ครัวเรือน เหลือเพียง 2,000 ครัวเรือนเศษ    

นางส้มวาง เนตรวิเชียร อาชีพค้าขายของชํา ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถค้าขายได้
ตามปกติในขณะที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงได้ไป
ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลห้วยกะปิ ที่มารับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบที่ศาลากลาง
หมู่บ้าน มีผู้นําหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการคัดกรองผู้ที่เดือดร้อนจริง มีการช่วยเหลือจ่ายเงินเยียวยาที่
รวดเร็วโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เงินจํานวน 1,000 บาท ในสถานการณ์ขณะนั้น สามารถนําไปใช้จ่าย
ซื้อสิ่งของที่มีความจําเป็นได้อย่างตรงตามความต้องการ 
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นางลําใย  เนตรวิเชียร อาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ได้รับผลกระทบจากที่เคยมีรายได้
ประมาณ 300-400 บาท/ วัน รายได้ลดลงเหลือเพียงวันละ 30-50 บาทต่อวัน การช่วยเหลือเยียวยา   
ผู้ได้รับผลกระทบจากเทศบาลตําบลห้วยกะปิและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จํานวน 1,000 บาท 
สามารถนําไปจับจ่ายซื้อสิ่งของที่ขาดแคลนได้ตรงตามความต้องการมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ ได้รับ
ผลกระทบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลห้วยกะปิ และผู้นําท้องที่ทําให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ
เยียวยาเป็นผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจริง 

นางอรทัย  แสงชาติ อาชีพขายกล้วยปิ้งหน้าโรงเรียน ได้รับผลกระทบจากการที่โรงเรียนปิด ไม่
สามารถไปขายของได้ ทําให้ขาดรายได้ที่จะใช้จ่ายในครอบครัว และปัจจุบันก็ยังไม่สามารถไปขายของอ่ืน
ได้ เพราะต้องดูแลหลานที่ต้องเรียน Online อยู่ที่บ้าน เทศบาลตําบลห้วยกะปิ ให้การช่วยเหลือจ่ายเงิน
เยียวยาเร็วกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 

นายบุญเพ็ง  ปราดเปรื่อง อาชีพเกษตรกร ได้รับผลกระทบไม่สามารถนําผลผลิตไปจําหน่ายได้ 
เนื่องจากร้านค้า ร้านอาหาร ตลาดนัดปิดทั้งหมด การได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา จํานวน 1,000 บาท 
ในขณะนั้น ถือว่ามีค่ามาก สามารถนําไปซื้อสิ่งของที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตสําหรับตนซึ่งเป็นภาคเกษตรกร
สามารถใช้ได้ถึง 2 สัปดาห์ และอยากให้ช่วยเหลือในการหาตลาดจําหน่ายสินค้าให้ เพราะหากไปจําหน่าย
ตามตลาดนัด ค่าเช่าจะราคาสูงมาก 

นายสุทัศน์  บุตรนนท์ กํานันตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง ให้ข้อมูลว่า เทศบาลตําบล
หนองปลาไหล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลออกมารับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่หมู่บ้าน   
ตําบลและแต่งตั้งฝุายปกครองเป็นกรรมการตรวจคัดกรอง แต่เนื่องจากเป็นงานเร่งด่วน การประชาสัมพันธ์
โดยเทศบาลตําบลหนองปลาไหล ประชาสัมพันธ์ได้ไม่ทั่วถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับการช่วยเหลือ
เยียวยา บางครัวเรือนมีผู้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยามากกว่า 1 ราย เสนอว่าควรให้ฝุายปกครองเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการรับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบและบูรณาการข้อมูลที่ฝุายปกครองได้รับลงทะเบียนใน
ระบบ Thai QM ของกรมการปกครองอยู่ก่อนแล้ว เพ่ือการช่วยเหลือเยียวยาจะได้ครอบคลุมผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 

นายพงษ์พันธ์  แพทย์กูล กํานันตําบลหนองกะขะ นายสมใจ คําอ่อน ผู้ใหญ่บ้านหนองกะขะ หมู่ที่ 1 
นายวิสุทธิ์  หอมสินธุ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองกระทุ่ม นายสํารวจ เจริญราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้านหนองกะขะ หมู่ที่ 3 
นายสมชาย ฤทธิ์งาน ผู้ใหญ่บ้านปุนเถ้าม้า หมู่ที่ 4 ตําบลหนองกะขะ ผู้นําหมู่บ้านตําบลหนองกะขะ ให้
ข้อมลูว่า มีส่วนร่วมในการรับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลพานทองหนองกะขะได้มีเจ้าหน้าที่ออกมารับลงทะเบียนในพ้ืนที่และขอให้
กํานันผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มาลงทะเบียนบ้านเลขที่ละ 1 คน และ
ช่วยเหลือประสานงานในการจ่ายเงินเยียวยา ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ ถือว่าเป็นผลประโยชน์ของลูกบ้านที่
จะได้รับการดูแลจากภาครัฐแบบเสมอภาค ผู้นําทั้ง 4 คนเข้าใจว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาจํานวน 
1,000 บาท นั้นเป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจํานวน 500 บาทและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พานทองหนองกะขะ จํานวน 500 บาท และรอบที่ 2 เป็นงบประมาณขององค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จํานวนรายละ 1,000 บาท และประโยชน์จากการลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นโอกาสที่ผู้นําได้มีโอกาสได้
ตรวจสอบข้อมูลประชากรที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านของตน เนื่องจากกลุ่มในหมู่บ้านส่วนหนึ่งเป็นคนที่ทํางาน
อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม จะไม่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้นําหรือคนในชุมชนการติดต่อสื่อสาร  ทําได้ยาก 
นอกจากเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแล้ว ผู้นํายังได้ดําเนินการในการปูองกันการแพร่
ระบาดในหมู่บ้านชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนเจลล้างมือและเครื่องวัดไข้ หน้ากากอนามัย จาก
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ ยาฆ่าเชื้อ เครื่องพ่นยาได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรีจะส่งเจ้าหน้าที่ มาฉีดพ่นในพ้ืนที่ส่วนรวม และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ให้การสนับสนุน
ยาฆ่าเชื้อและเครื่องพ่นยา ซึ่งสามารถใช้พ่นเข้าไปตามบ้านและตรอกซอยได้ และผู้นําได้ให้ข้อมูลถึงการ
เตรียมความพร้อมในอนาคต หากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังไม่หายไปจากโลกนี้ ผู้นํา
ต้องทําความเข้าใจ กับประชาชนในเรื่องวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ประชาชนต้องรู้เท่าทัน
สถานการณ์ และที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้ทุกคนรอดจากปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนคือการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) บ้านหนองกะขะ ได้ให้ข้อมูลว่าการทําหน้าที่
ของ อสม. ได้รับมอบหมายให้ตรวจวัดไข้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน การดําเนินงานมีอุปกรณ์เครื่องมือ
เพียงพอ โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล ก่อนดําเนินการมีการอบรม
ให้ความรู้แก่ อสม. ทุกคน การดําเนินการมีปัญหาอุปสรรคบ้างเนื่องจากบ้านหนองกะขะเป็นชุมชนใหญ่ 
เป็นหมู่บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนที่ทํางานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ
ชุมชนน้อย การจะเข้าไปวัดไข้หรือตรวจลูกน้ํายุงลายก็ไม่สามารถดําเนินการได้  

 
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
 ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่ว่า 
 "เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วนสู่ เมืองนวัตกรรมน่าอยู่                 
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว กีฬานานาชาติ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 
 1. การมีวิสัยทัศน์ของผู้นํา ประเมินสถานการณ์ และตัดสินใจ 
 2. ความเขา้ใจในบทบาทหน้าที่/ มีการศึกษาระเบียบกฎหมาย 
 3. การบูรณาการ การทํางานทุกภาคส่วน 
 4. มีงบประมาณและทีมงานที่เข้มแข็ง 
 5. ความเข้มแข็งของภาคเอกชนในพื้นท่ี 
 6. ความเชื่อมั่นและความร่วมมือของประชาชน 
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10. บทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
1. ใช้ Model การทํางานแบบ H-E-A-R-T Management Cycle โดยใช้วิธีการ 
 H – Holistic มองปัญหาแบบองค์รวม 
 E – Empowerment สร้างพลังให้กับทุกคน เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 A – Alert , Awareness , AAR (After Action Review) การตื่นตัว ตระหนักรู้ รับรู้ใน

สถานการณ์ของเหตุการณ์ และถอดบทเรียนหลังปฏิบัติงาน นํามาใช้ในการวางแผนปฏิบัติงาน
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

 R – Response ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และเผชิญเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ตามระเบียบและหลักวิชาการ 

 T – Team ทํางานเป็นทีม มีทีมงานที่เข้มแข็ง จะสามารถดําเนินงานตามภารกิจให้เกิด
ความสําเร็จได้ 

2. การบูรณาการทํางาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกระดับ 
2.1 กรณีอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยียวยา ให้ความช่วยเหลือประชาชน จะ

ใช้หลักการมีส่วนร่วม คือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายครึ่งหนึ่งและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ร่วมสมทบอีกครึ่งหนึ่ง ทําให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่สําคัญที่ต้องร่วม
ดําเนินการ สามารถขยายผลการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว และท่ัวถึง 

2.2 การช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถดํารงชีพในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (Covid-19) มีการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักคิดในการแก้ไขปัญหา 
อาทิเช่น แจกเมล็ดพันธุ์ผักให้กับประชานในพ้ืนที่ ร่วมรณรงค์ปลูกผักสวนครัว เพ่ือสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาชุมชน และหน่วยงานเกษตร ดําเนินการ รวมทั้งมีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ 

3. การมองการไกลของผู้นํา และการวางแผนการทํางานเชิงรุก 
จะเห็นได้ว่าผู้นําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและคณะผู้บริหารมองการณ์ไกล  วาง

แผนการทํางานเชิงรุก จากการเริ่มคิด-วางแผน ก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนเต็มศักยภาพ
ของหน่วยงานที่จะดําเนินการได้ เช่น การสนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลในพ้ืนที่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ และปรับปรุงอาคารผู้ปุวยไว้ล่วงหน้า รองรับการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ในอนาคต 

จากบทเรียนการทํางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
1. ในเรื่องการใช้ Model การทํางานแบบ H-E-A-R-T Management Cycle โดยใช้วิธีการ 

กล่าวคือ H – Holistic, E – Empowerment, A – Alert ,Awareness, AAR (After Action Review),  
R – Response, T – Team  

2. การบูรณาการทํางาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกระดับ 
3. การมองการณ์ไกลของผู้นํา และการวางแผนการทํางานเชิงรุก 
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คณะผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นบทเรียนที่มีประโยชน์ และสามารถนํามาปรับใช้ได้กับการทํางานใน       
ทุก ๆ ด้าน ดังนี้ 

H-E-A-R-T Management Cycle ในการดําเนินการใดๆจะต้องมองงานอย่างเป็นองค์ร่วมศึกษา 
ครบทุกมิติ ทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ผลลัพธ์ ผลกระทบ นอกจากนั้นการสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง บทเรียน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เห็นว่าการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งนั้นหมายถึงทีมงานภายในองค์กร 
และทีมงานที่เป็นภาคีเครือข่ายนอกองค์กร ซึ่งในประเด็นนี้ทุกองค์กรสามารถนําไปปรับใช้ได้  เพ่ือสร้าง
เครือข่ายในการทํางาน และการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความตระหนักรู้เป็นสิ่งจําเป็นใน
การจะสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างการตอบสนองอย่างรวดเร็วนั้นหากทุกองค์กรสามารถดําเนินการได้
อย่างรวดเร็วจะทําให้สามารถประเมินผลการดําเนินงานและปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว  

ด้านการบูรณาการการทํางาน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม จากการดําเนินการด้านการปูองกัน
ระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จะเห็นว่า ถึงแม้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรีจะมีศักยภาพด้านงบประมาณก็ตาม แต่การดําเนินใช้หลักการบูรณาการการสร้างการมี
ส่วนร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีการบูรณาการการทํางานร่วมกับส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ซึ่งทําให้การดําเนินงานสําเร็จได้อย่างรวดเร็ว ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลด
ความขัดแย้งหรือเห็นต่าง ซึ่งทุกองค์กรสามารถนําไปปรับใช้ได้ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและลดความขัดแย้ง 

และในด้านการมองการณ์ไกลของผู้นํา และการวางแผนการทํางานเชิงรุก เป็นปัจจัยหนึ่งของการ
มีภาวะผู้นํา การดําเนินการงานใดๆก็ตามหากผู้นํามีวิสัยทัศน์ มีการประเมินสถานการณ์ที่ถูกต้องแม่นยํา มี
การวางแผนการทํางานในเชิงรุก เป็นองค์ประกอบที่จะทําให้เกิดความสําเร็จได้  ซึ่งนักปกครองระดับสูง
สามารถนําไปปรับใช้ได้ในการบริหาร ดังนั้น จากบทเรียนดังกล่าวทุกองค์กรสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านภาวะผู้นําด้านการมองการไกล และการวางกลยุทธ์เชิงรุก นักปกครองระดับสูง สามารถ
นําไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดี 

 
11. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการการป้องกัน และ
ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 1. ควรกําหนดมาตรการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการใช้ชีวิตประจําวันในยุค New Normal และ
มาตรการปูองกันการแพร่ระบาดซ้ํา รอบ 2 ในช่วงการเปิดภาคการศึกษา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) 
 2. ควรจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เตรียมความพร้อมรองรับในระยะยาว 
 3. เร่งให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการปูองกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
 4. เตรียมการจัดทําแผนการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือแก้ไขปูองกัน/ เยียวยาปัญหาของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
 5. สร้างเครือข่าย/ พัฒนาระบบสารสนเทศ ในการติดตาม/เฝูาระวัง โรคติดต่ออุบัติใหม่กับ
หน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์/ วิทยาลัยแพทย์ในพื้นท่ี  
 6. จัดทําฐานข้อมูลประชากรผู้มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พ.ศ.2562 เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการรองรับการให้ความ
ช่วยเหลือในอนาคต 
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ภาคผนวก 
 

ภาพการด าเนินกิจกรรมป้องกันระงับยับย้ังการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

 
โครงการฝึกอบรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัยสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน และโครงการปลูก 
ผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
มอบพนัธุ์ผักชนิดต่างให้แก่ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี  
   
 
 
 
 
 
อบจ.ชลบุรี จัดมาตรการเข้มสู้วิกฤตของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) ใช้ช่วงเคอร์ฟิวหลัง  
4 ทุ่ม ลุยพ่นยาฆ่าเชื้อด้วยน้ ายาจากสารสกัดธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต 
 
   
 
 
 
 
นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พรอ้มคณะสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดชลบุรี 
เขตอ าเภอเมือง ได้มอบชุด PPE และ MASK ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา และโรงพยาบาลชลบุรี เพ่ือ
ปูองกันของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19) 
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นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี น าทีมผู้บริหารฯ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการมอบเงินเยียวยา 1,000 บาท 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid-19) ในจังหวัดชลบุรี ณ เทศบาลต าบลหนองปรือ ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง  
จงัหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 
ระหว่างวันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2563 

 
นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี บรรยายสรุปผลการด าเนินงานปูองกัน ระงับ ยับยั้ง
การแพร่บาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในบริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ให้แก่นักศึกษา
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 74 (กป.4) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อบจ.ชลบุรี 
   
 
 
 
 
 
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลการดําเนินงานปูองกัน ระงับ ยับยั้งการแพร่บาดของโรคไวรัสโควิด-19 ใน
บริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แก่ สมาชิกสภาจังหวัดเขตพ้ืนที่อําเภอศรีราชา เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบของเทศบาลตําบลห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี ผู้นําหมู่บ้าน และอสม.  ต.หนองกะขะ อ.พานทอง   
ผู้ได้การช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 1,000 บาท ในพื้นท่ีอําเภอเมืองชลบุรี 
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การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการป้องกัน  
ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  

ของเมืองพัทยา 
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 
การประเมินประสิทธภิาพการบริหารจัดการป้องกันและระงับยับยัง้การระบาด 

ของโรคไวรัสโควดิ-19 ของเมืองพัทยา จังหวัดชลบรุี 
 

จัดท าโดย 
 

กลุ่มปฏบิัติการที่ 7 (กป.7) 

1. นางสมศรี     หอกันยา ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 
2. นายภูธนะ    ชมภูมิ่ง หัวหน้าส านักงานจังหวัดสมุทรปราการ 
3. นายศิวัช      ฟูบินทร์      นายอ าเภอหล่มสัก จังหวดัเพชรบูรณ์ 
4. นายอนิรุทร   บัวอ่อน นายอ าเภอธารโต  จังหวดัยะลา 
5. นายจรูญ   สร้อยจิต นายอ าเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
6. นายเทพรัตน์   ตันตยานนท ์ นายอ าเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร 
7. ร.ต.อ. ตนุพล   พันธ์สวัสดิ ์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย  
 จังหวัดมหาสารคาม 
8. นายกู้เกียรติ  นิ่มเนียม ท้องถิ่นจงัหวัดสิงห์บุร ี
9. นายพิศุทธิ์   สุขุม วิศวกรโยธาเช่ียวชาญ ส านักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
10. นายสุทธิศักดิ์  พรหมบุตร  พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ 

 
 
 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลกัสตูรนักปกครองระดับสงู (นปส.) รุ่นที่ ๗๔ 
สถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

พุทธศกัราช 2563 



การเรยีนรู้เชิงปฏิบตัิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นท่ี 74 

 

152 
 

ค าน า 
 

รายงานการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร       
นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๗๔ สถาบันดํารงราชานุภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําบทเรียน ประสบการณ์
จากการศึกษาดูงานในพื้นท่ีจริง เพ่ือนําไปใช้ในการบริหารราชการ และสร้างมูลค่าเพ่ิมประสบการณ์ในการ
บริหารราชการ ทําให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารได้กว้างขวางมากข้ึน 
 จากการที่กลุ่มปฏิบัติการที่ 7 (กป.๗) ได้ไปศึกษาดูงานที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 
๑๘ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานหัวข้อเรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการปูองกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิดของเมืองพัทยา” ในกระบวนการบริหาร
จัดการและมาตรการในการปูองกันและยับยั้งการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิดที่กําหนดโดยศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการมีความชัดเจนและยึดหยุ่น ใน
การชี้นําและกํากับการปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ และความร่วมมือภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการ
ปูองกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง จึงได้จัดเป็นรายงานโดยมีข้อเสนอแนะบางส่วนเพ่ิมเติมในเอกสารายงาน
ฉบับนี้ เพ่ือเพ่ิมมุมมองและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่มีความพร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหา ทั้งด้าน
บริหารจัดการ เทคโนโลยี และบุคลากร ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ในท้ายที่สุดกลุ่มปฏิบัติการที่ 7 (กป.๗) ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านรองผู้ว่า
ราชการจังหวัด ท่านปลัดเมืองพัทยา ท่านรองปลัดเมืองพัทยา สถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาล หัวหน้ากรมควบคุมโรคติดต่อ ผู้ประกอบการ และผู้นําชุมชนทุกท่านในเมืองพัทยา ที่กรุณาให้
ข้อมูล และให้ความร่วมมือในการเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดีเป็นอย่างยิ่ง 

 
 
      

คณะผู้จัดท า 
นักศึกษาหลกัสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 74 

กลุ่มปฏบิัติการที่ 7 (กป.7) 
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กรอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาด 

ของโรคไวรัสโควดิ-19 ของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 
1. ความเป็นมา 
 1.1 ประวัติความเป็นมาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองของเมือง
พัทยา 
  “เมืองพัทยา” แต่เดิมนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง ที่ตั้งอยู่ในเขต ตําบลนาเกลือ อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 30 กิโลเมตร  มีลักษณะทางกายภาพแนวหาด
พัทยาทอดตัวยาวขาวนวล อยู่ในวงล้อมของโค้งอ่าวครึ่งวงกลม ตลอดแนวยาว 3  กิโลเมตร รวมกับนาจอม
เทียนอีก 3 กิโลเมตร ต่อมาในปี 2499 ทางราชการได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลนาเกลือขึ้น กระทั่งต่อมาในปี 
2507 จึงได้มีการขยายอาณาเขต สุขาภิบาล จากตําบลนาเกลือไปจนถึงเขตพัทยาใต้ มี พ้ืนที่ในการปกครอง
ประมาณ 22.2 ตารางกิโลเมตร ภายหลังสุขาภิบาลนาเกลือ เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในเรื่องของโครงสร้าง
ของเมือง อัตราการเพิ่มของประชากร การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานและแรงงาน จํานวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น และ
องค์ประกอบในด้านอื่น ๆ ส่งผลให้การปกครองในรูปแบบสุขาภิบาล ไม่สามารถบริหารงานและแก้ไขปัญหา
ของเมืองได้ทันท่วงที ประกอบกับรัฐบาลในขณะนั้นได้เล็งเห็นความสําคัญของ “เมืองพัทยา” ตลอดจน
เล็งเห็นถึงความสําคัญด้านกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้เสนอให้นําการปกครองรูปแบบพิเศษมาใช้ที่
เมืองพัทยา 
  สภาพเศรษฐกิจ นั้น เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งนักท่องเที่ยวชาว
ไทยและต่างประเทศ และเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาคตะวันออก กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จึงเป็น กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการ โดยประชากรส่วนใหญ่
ร้อยละ ๙๐ ประกอบอาชีพด้าน การค้าและการบริการนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ นอกนั้นประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง และการค้าขาย จากข้อมูล จปฐ. ของกรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย พบว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยประมาณ ๑๘๑,๘๔๐ บาท/คน/ปี โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

1.1 ด้านอุตสาหกรรม  
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของเมืองพัทยา ปัจจุบัน      

มีการจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากกว่าร้อยละ ๙๐ ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม     
โดยกิจกรรม ต่าง ๆ เช่น โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล ไนท์คลับ สถานบันเทิง ร้านอาหาร เป็นต้น มีโรงงาน
อุตสาหกรรมร้อยละ ๓ เช่น โรงงานทําคอนกรีต อิฐบล็อก แผ่นพื้นคอนกรีต วงกบประตูหน้าต่าง โรงงานแปูง
มันสําปะหลัง โรงงานอัด มันเส้น เป็นต้น  
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1.๒. การเกษตรกรรม  
พ้ืนที่เกษตรกรรมของเมืองพัทยาอยู่ในบริเวณตําบลห้วยใหญ่ และตําบลหนองปลาไหล      

โดยมีการ ปลูกมันสําปะหลัง สับปะรดและมะพร้าว เป็นต้น ประชากรประกอบอาชีพด้านนี้ประมาณร้อยละ 
๓ เพราะปัจจุบันที่ดินมีราคาสูง ทําให้การลงทุนการเกษตรน้อย  

1.๓. การพาณิชยกรรมและการบริการ  
มีการประกอบการด้านพาณิชยกรรม เช่น การทําธุรกิจ การค้าปลีก ธุรกิจนําเข้า ส่งออก 

และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ประเภทขายหรือเช่าอุปกรณ์ในการอํานวยความสะดวก และความบันเทิง
แก่ นักท่องเที่ยว เช่น การให้เช่ารถจักรยานยนต์, เรือเจ็ทสก,ี เรือนําเที่ยว, เรือลากร่ม, เรือลากกล้วย 
 
 1.2 สภาพปัญหาของการระบาดในพื้นที่เมืองพัทยา  
       สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา สามารถแบ่งได้เป็น             
4 ระดับ ดังนี้  

ระดับโรงพยาบาลเมืองพัทยา ผู้ติดเชื้อตั้งแต่ 31 มี.ค. 2563 – 12 เม.ย. 2563 จํานวน 5 ราย 
ระดับพ้ืนที่เมืองพัทยา ผู้ติดเชื้อคงท่ี 32 เคส ตั้งแต่ 20  เมษายน 2563 
ระดับอําเภอบางละมุง ผู้ติดเชื้อคงท่ี 41 เคส ตั้งแต่ 20 เมษายน 2563  
ระดับจังหวัดผู้ติดเชื้อคงท่ี 87 เคส ตั้งแต่ 24 เมษายน 2563 เคสสุดท้าย อําเภอพานทอง 

 1.3 รูปแบบการแก้ปัญหาในพื้นที่เมืองพัทยา 

      ในการแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในเขตพ้ืนที่ของเมืองพัทยา 
นั้น เมืองพัทยาได้กําหนดมาตรการ ในการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่เมืองพัทยา โดยแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

1.3.1 มาตรการคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เมืองพัทยา 
เมืองพัทยา ได้มอบหมายให้ สํานักปลัดเมืองพัทยาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการ        

คัดกรองประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่เมืองพัทยา  โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ 
ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ตั้งด่านคัดกรองจํานวน 8 จุด เพ่ือคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาในพ้ืนที่เมืองพัทยา 
โดย วัดอุณหภูมิของร่างกาย ไม่เกิน 37 องศาเซลเซียส และประชาชนที่มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นท่ีอําเภอบางละมุง 
จะต้องแสดงบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนเข้าพ้ืนที่ ส่วนกรณีประชาชนที่ไม่ได้มีภูมิลําเนาในอําเภอ   
บางละมุง เนื่องจากมาทํางาน หรือมีกิจธุระจะต้องมีใบรับรองจากผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ หรือนายจ้าง 
รับรองว่าได้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ อําเภอบางละมุง       

1.3.2 มาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 

เมืองพัทยา ได้มอบหมายให้ สํานักพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยขั้นแรกได้มีการแจกข้าวกล่องและข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่ประชาชน  
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยร่วมมือกับมูลนิธิต่างๆในพ้ืน อําเภอบางละมุง และมีการจัด
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อบรมการทําหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลให้กับชุมชนต่างๆในพ้ืนที่เมืองพัทยา จัดโครงการลงทะเบียน
ประชาชนในพื้นท่ีเมืองพัทยา โดยจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ครัวเรือน
ละ 1,000 บาท สร้างการจ้างงานให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เมืองพัทยา โดยการจ้างเหมาชุมชนทําความสะอาด
ในพ้ืนที่เมืองพัทยา  

1.3.3 มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

เมืองพัทยา ได้มอบหมายให้ สํานักการสาธารณสุขเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการปูองกัน
ควบคุมโรค จัดทํากระบวนการดําเนินงานควบคุมปูองกันโรค เช่น การวัดไข้ การกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่
เสี่ยง 14 วัน และการจัดกิจกรรม BigCleaning Day ทําความสะอาดพ้ืนที่เมืองพัทยา จัดกําลังเจ้าหน้าที่ลง
สอบสวนผู้ที่มีความเสี่ยง และอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการในพ้ืนที่เมืองพัทยา  

1.3.4 มาตรการคัดแยก และรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19  

 เมืองพัทยา ได้มอบหมายให้ โรงพยาบาล วางแผนเชิงรับ แผนการคัดกรอง การปรับอาคาร
สถานที่ และจัดทีมค้นหาผู้สัมผัสเชิงรุก ขอสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นเร่งด่วน เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลง
เพ่ือใช้เป็นห้องพักผู้ปุวย หรือผู้ที่สงสัย (PUI) และปรับปรุงหอผู้ปุวย COVID-19 จํานวน 12 ห้อง ดัดแปลง
จากหอผู้ปุวยพิเศษอย่างเร่งด่วน ของบประมาณจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่ ขาดแคลน เช่นหน้ากาก N95 
องค์กรแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ปรับรูปแบบการให้บริการ วางแผนคัดกรอง และจัดให้บริการคลินิก ARI 
(Acute respiratory infection) หรือ คลินิกไข้หวัด ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563  

 1.4 ความคาดหวังของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน 

1.4.1 ความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา ต่อมาตรการของหน่วยงาน
ภาครัฐสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19  

จากการลงพ้ืนที่สอบถามประชาชนในพ้ืนที่เมืองพัทยา ทําให้ทราบว่า เศรษฐกิจหลักของ    
เมืองพัทยานั้น มาจากภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวและพัก
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เมืองพัทยา รวมถึงการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ ดังนั้น ธุรกิจหลักของผู้ประกอบ
กิจการในพ้ืนที่เมืองพัทยา จึงเป็นธุรกิจที่รองรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและอํานวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยวเป็นหลัก เช่น ที่พัก โรงแรม สปา ธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวและสถานบันเทิง การรักษาพยาบาล 
เป็นต้น และจากการสํารวจของเมืองพัทยาเมื่อปี 256๐ พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่เมืองพัทยา เป็นจํานวน ๑๓,๒๗๕,๔๒๖ คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน และรัสเซีย 
เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆในพ้ืนที่
เมืองพัทยา จึงได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลุ่มกลไกหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจหายไปจากพ้ืนที่ ผู้ประกอบธุรกิจจึงไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ จึงต้องหยุดประกอบกิจการ
ชั่วคราว หรือถึงขั้นเลิกกิจการเนื่องจากไม่มีรายได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนที่เข้ามาประกอบอาชีพ
รับจ้าง ทําให้ขาดรายได้ถูกพักงาน ถูกเลิกจ้างอย่างกะทันหัน และทําให้ระบบเศรษฐกิจหยุดชะงัก และถึงแม้
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน จะไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศแล้วก็ตาม 
แต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ ทําให้การฟ้ืนตัวของภาค
ธุรกิจและเศรษฐกิจของเมืองพัทยา ยังไม่สามารถฟ้ืนตัวได้ทันที 

ดังนั้น สิ่งที่ประชาชนในพ้ืนที่เมืองพัทยาคาดหวังจากภาครัฐ จึงหนีไม่พ้นมาตรการฟ้ืนฟูภาค
ธุรกิจในพ้ืนที่เมืองพัทยา ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนในประเทศ เช่น การรณรงค์ให้คนไทย
ออกมาเที่ยวในประเทศผ่านมาตรการต่างๆของรัฐ มาตรการทางภาษี ควบคู่ไปกับมาตรการควบคุมโรคติดต่อ
ที่ชัดเจนภายหลังจากท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยคลี่คลาย 

1.4.2 ความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส    
COVID-19 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น เมืองพัทยาในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชนโดยตรง และมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในพ้ืนที่เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน อยากทําหน้าที่ในการดูแลประชาชน
ให้ดีและมีประสิทธิภาพ มีการจัดเตรียมความพร้อมในการปูองกันและรักษาผู้ปุวย การสนับสนุนอุปกรณ์ด้าน
ความปลอดภัย และการจัดสรรพื้นที่ทํางานตามหลักการควบคุมปูองกันการติดเชื้อ 
 
2. เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 2.1 ราษฎรในพื้นที่ปลอดโรค 

 คือกลุ่มของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ไม่ได้เดินทางออกนอกพ้ืนที่ หรือไม่เดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยงที่มีการ
แพร่ระบาดของของเชื้อไวรัส COVID-19 หรือไม่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศที่มีการแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัส COVID-19 เมืองพัทยาได้มีมาตรการปูองกัน ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
ได้แก่ การทําความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ หรือบริเวณที่มีประชาชนใช้รวมตัวกันเป็นจํานวนมาก เช่น
ห้างสรรพสินค้า ตลาด โดยมีเปูาหมายเพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพ้ืนที่
เมืองพัทยา การคัดกรองและแยกผู้ปุวยที่มีไข ้ออกจากผู้ปุวยที่เข้ามารักษาด้วยอาการอื่นออกจากกัน  

 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ คือเมืองพัทยานั้น ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพ้ืนที่และสามารถ
ควบคมุไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้เป็นอย่างดี  

 2.2 ผู้ที่กลับมาจากพื้นที่ท่ีโรคระบาดทุกคนต้องกักตัว 14 วัน 

คือกลุ่มของประชาชนในพื้นท่ีและต่างพ้ืนที่ ที่ไม่ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่เมืองพัทยา หรือเดินทางมา
จากในพ้ืนที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัส COVID-19 หรือเดินทางกลับมาจากต่างประเทศที่มี
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เมืองพัทยามีมาตรการกักตัว ผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงโดยแบ่ง 
ได้ดังนี้ หากผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง มีที่พักอาศัยหรือมีภูมิลําเนาอยู่ในพ้ืนที่เมืองพัทยาก็จะขอความ
ร่วมมือในการกักตัวเองอยู่ในที่พักอาศัย 14 วัน โดยมีการส่งเจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยา อสม.ลงพ้ืนที่เพ่ือ
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ติดตามอาการเป็นประจําทุกวัน จนครบ 14 วัน กรณีที่ไม่มีที่พักอาศัยหรือมีภูมิลําเนาในพ้ืนที่เมืองพัทยา 
เมืองพัทยาได้จัดโรงพยาบาลสนาม โดยใช้สถานที่ของโรงแรมภาคเอกชนเป็นที่พักกักตัวผู้ที่เดินทางมาจาก
พ้ืนที่เสี่ยง โดยมีบุคคลกรทางการแพทย์ ดูแลอย่างใกล้ชิด 

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ คือ พบผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่เมืองพัทยา จํานวน 30 ราย และสามารถรักษาให้หายขาดได้
โดยไม่มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัส COVID-19 

 
3.แนวทางการด าเนินงาน 

 3.1 แนวทาง กลไก กระบวนการและการบริหารจัดการตามค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์          
โควิด-19 และข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 

ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ชลบุรี และเป็นผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ได้มีการออกคําสั่ง
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 1/2563 – คําสั่งที่ 26/2653 โดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และเมืองพัทยา ได้กําหนดมาตรการให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ดังนี้ 

๑๘ มี.ค.๖๓   ปิดกิจการนวด/สปา, โรงภาพยนตร์, สนามมวย, ฟิตเนส  
๒๓ มี.ค.๖๓ ปิดสวนน้ํา, สวนสนุก, ชายหาดและชายทะเล 
๔ เม.ย. ๖๓  เคอร์ฟิว 
๙ เม.ย.๖๓  ปิดทางเข้า/ออกพร้อมตั้งจุดคัดกรองเข้าเมืองพัทยา 
๓ พ.ค. - 25 มิ.ย. ๖๓   ผ่อนปรน ระยะที ่๑-๔ 
3.1.1 กระบวนการบริหารจัดการ และมาตรการในการป้องกันยับยั้งการระบาดของโรคติดต่อ   

COVID-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค.) และแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการมี
ความชัดเจนและยืดหยุ่นเพียงใด และนายกเมืองพัทยาและบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนการ
ป้องกันโรคติดต่อ จะสามารถประยุกต์ปฏิบัติในชุมชนเมืองพัทยาที่มีบริบท ภูมิทางสังคม แตกต่างกันได้ดี
เพียงใด  

จากมาตรการที่ศึกษาข้อมูลการปฏิบัติงานของเมืองพัทยา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ภายใต้คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค.) และแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทย 
พบว่า การกําหนดมาตรการต่างๆของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด นั้นเป็นการกําหนดในภาพรวมทั้งประเทศ
ที่ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด และข้อสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนดมาตรการต่างๆ ในจังหวัดให้สอดคล้องกับสภาพและบริบท
ของพ้ืนที่ โดยคํานึงถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัส COVID-19 ในพ้ืนที่เป็นสําคัญ ซึ่งในส่วน
ของเมืองพัทยานั้น ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ภายใต้การกํากับดูแลของ          
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อกระทรวงมหาดไทยกําหนดแนวปฏิบัติ หรือจังหวัดกําหนดมาตรการใด  ๆ 
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ออกมาก็ตาม นายกเมืองพัทยาซึ่งมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตาม เนื่องจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้เป็นเจ้า
พนักงานตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จึงต้องบูรณาการร่วมกับส่วนราชการระดับอําเภอ 
ในการให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ กําลังพล และบุคลากรทางการแพทย์ของเมืองพัทยาในการปฏิบัติ
หน้าที่ จึงทําให้ไม่เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่  

ในส่วนของบุคคลกรของเมืองพัทยาที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันโรคติดต่อ จะแตกต่างจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เนื่องจากมีความพร้อมทางการแพทย์มากกว่า มีระบบสาธารณาสุขที่ดี มี
งบประมาณในการดําเนินงาน ตลอดจนบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปูองกันโรคติดต่อเป็นอย่างดี ทั้งนี้ 
ควรสนับสนุนมีการจัดการอบรมเพ่ิมความรู้ ด้านการปูองกันโรคติดต่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ และอบรมการนํา
เทคโนโลยีมาประยุคใช้ในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น  

 3.2 การประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

 การควบคุมและปูองกันโรคติดต่อ ในภาพรวมของเมืองพัทยาซึ่งมีความแตกต่างจากท้องถิ่นอ่ืน
เนื่องจากมีประชากรแฝงทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เป็นจํานวนมาก การดําเนินการต่าง ๆ    
จึงต้องปรับให้เหมาะสม กับขั้นตอนรูปแบบวิธีการดําเนินการในการคัดแยกผู้ติดเชื้อ การรักษาพยาบาล การ
ให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์การปูองกันและควบคุมโรคจากการประเมินจํานวนผู้ติดเชื้อ จะเห็นได้ว่า
มาตรการในการปูองกัน การติดเชื้อของเมืองพัทยานั้น มีขั้นตอน ได้แบบแผน ในการคัดกรองผู้ปุวยการคัด
แยกผู้ปุวย และการรักษาพยาบาลที่ได้ผลเป็นอย่างดีจากสถิติ ของผู้ปุวยติดเชื้อไวรัส  COVID-19 ในเมือง
พัทยา จํานวน 30 ราย ไม่มีการแพร่เชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาอ่ืนใน
โรงพยาบาลเมืองพัทยา มีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อ่ืน แทน อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ขาดแคลน ไม่ว่าจะเป็น 
ชุดปูองกันเชื้อหน้ากากอนามัย ฉากกั้น ระยะห่าง ของผู้ที่มาติดต่อ ในโรงพยาบาลและสถานที่ราชการของ
เมืองพัทยา การรณรงค์รักษาความสะอาด การสวมหน้ากากอนามัย ในที่สาธารณะ มาตรการคัดกรองผู้ที่เดิน
ทางเข้ามาในพ้ืนที่ เมืองพัทยา การวัดไข้ของประชาชนที่เดินทางเข้าออกเมืองพัทยา ตลอดจนการจัดที่พัก 
เพ่ือคัดแยกผู้ปุวยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 
 
4. ผลการด าเนินงาน (ตั้งแต่เดือน มีนาคม จนถึง เวลาที่ท าการศึกษา) 
 จากการศึกษากลุ่มเปูาหมาย ผู้ประกอบธุรกิจในพ้ืนที่เมืองพัทยา ตามมาตรการที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนดเพ่ือควบคุมและปูองกันโรคติดต่อ ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านตัดผมและสถาน    
เสริมความงาม ตลาด ห้างสรรพสินค้าฯ และชายหาด สามารถแบ่งมาตรการและการดําเนินการได้ดังนี้  

 4.1 ร้านอาหาร สถานเสริมความงาม   
 จากมาตรการของภาครัฐ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้มีคําสั่งคณะกรรมการ
โรคติดต่อ เพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้  

4.1.1 คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 1/2563 ปิดสถานประกอบการทุก
แห่งตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563 เพ่ือปูองกันไม่ให้ประชาชนชุมนุมกันในพ้ืนที่ที่มีสภาพปิดไม่มีการ
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ถ่ายเทของอากาศ หรือมีการสัมผัสกันในการใช้บริการ เช่น กิจการสปา/นวดเพ่ือสุขภาพต่างๆ โรงภาพยนตร์ 
สนามมวย และฟิตเนส  

4.1.2 คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 2/2563  และ 3/2563 ปิดสวน
สนุก สวนน้ําและงดใช้พ้ืนที่ชายหาดและชายทะเล ปิดห้างสรรพสินค้า ปิดสวนสาธารณะ เพ่ือปูองกัน
ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือทํากิจกรรมที่เสี่ยต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

4.1.3 คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 9 /2563 ให้ปิดสถานประกอบการ
โรงแรมและสถานีบริการน้ํามัน ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ให้สอดคล้องกับการประกาศสถานการณ์ 
เคอร์ฟิวที่รัฐบาลประกาศกําหนด  

 4.2 การตั้งจุดคัดกรอง ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เมืองพัทยา  
 การตั้งจุดคัดกรองของเมืองพัทยา นั้น ในช่วงแรกประสบปัญหาเนื่องจากประชาชนทั้งในพ้ืนที่และ
ต่างพ้ืนที่ ไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เมืองพัทยาประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่ทราบแนวทาง
ในการปฏิบัติที่ถูกต้อง ทําให้การตั้งด่านคัดกรองไม่มีประสิทธิภาพ ในทางปฏิบัติเท่าที่ควร 

 4.3 การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ COVID-19 
 การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงแรกได้แก่ ปัญหาปากท้องของประชาชนในพ้ืนที่   
รวมไปถึงประชากรแฝงที่เข้ามาทํางานในพ้ืนที่เมืองพัทยา โดยการแจกข้าวกล่อง รวมไปถึงปัจจัยในการดํารง
ชีพ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ําดื่ม ยารักษาโรคในรูปถุงยังชีพ การจัดฝึกอบรมอาชีพ และสร้างการจ้าง
งานให้แก่ชุมชน 

 4.4 การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  
  โดยการกําหนดมาตรการ ขั้นตอนในการทํางานของเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ กําหนด
แนวทางร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืน มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทํางาน เช่นสายรัดข้อมือเพ่ือ
ตรวจสอบพิกัดผู้สัมผัสเสี่ยงกรณีถูกกักตัวใช้ต่อเชื่อมกับapplicationในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีสถิติผู้ติดเชื้อใน
พ้ืนที่เมืองพัทยา ดังนี้   

ผู้เข้าเกณฑ์ คัดกรอง ล่าสุด 17/06/2563    จํานวนทั้งสิ้น  466  ราย 
ผู้เข้าเกณฑเ์ฝูาระวัง ได้รับการตรวจแล้ว     จํานวนทั้งสิ้น  321  ราย 
ผู้ปุวยติดเชื้อ COVID19       จํานวนทั้งสิ้น      5 ราย  (หายดี 5 ราย) 
บุคลากรติดเชื้อทั้งสิ้น       จํานวนทั้งสิ้น      0 ราย 

 
5. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางแก้ไข 

 5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการตั้งจุดคัดกรองผู้ท่ีเดินทางเข้ามาในพื้นที่เมืองพัทยา 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ยังไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ในการตั้งด่าน  

คัดกรองผู้ที่จะเข้ามาในพ้ืนที่เมืองพัทยา ประกอบกับไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสภาวะการ        
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โรคระบาด ทําให้เมื่อตั้งด่านคัดกรองไม่สามารถให้คําแนะนํา หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้แก่ประชาชนได้        
การประสานงานกันของบุคคลกรต่างหน่วยงาน ที่ไม่ได้วางแผนร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่ ทําให้การ
ทํางานติดขัด  
 แนวทางการแก้ไข 

 1. การกําหนดแนวทางร่วมกันในการทํางาน และรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
 2. จัดตั้งศูนย์กลางในการให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 5.2 ปัญหาและอุปสรรคเรื่องการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกัน 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ นั้นขาดอุปกรณ์ปูองกันส่วนบุคคล  (Personal Protective 

Equipment, PPE)  ที่ใช้สวมใส่ ขณะทําหัตถการ เนื่องจากกลไกทางการตลาด กักตุนสินค้า และการแย่งกัน
ใช้ทรัพยากร ซึ่งเป็นแผนระดับประเทศ 

แนวทางการแก้ไข       
1. ขอรับบริจาคอุปกรณ์ปูองกันที่จําเป็น จากภาคประชาชน และขอรับการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
2. นําอุปกรณ์ปูองกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) ที่เคยใช้ในรายที่ผล

เป็นลบมาทําความสะอาดและใช้ซ้ํา 
3. ประยุกต์อุปกรณ์ท่ีหาได้ขณะนั้นมาทําเป็น ชุดปูองกันส่วนบุคคล เช่น เสื้อกันฝน ทําหน้ากากจาก

แผ่นใส 
 5.3 ปัญหาและอุปสรรคเรื่องสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

เนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอสําหรับ กักตัวสําหรับผู้ปุวยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค  (Patient Under 
Investigation)  ที่ต้องรอผลตรวจ COVID-19 เนื่องจากนโยบายกรมควบคุมโรค ณ ขณะนั้น ไม่อนุญาตให้
ผู้ปุวยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค กลับไปกักตัวที่บ้าน และไม่สามารถส่งตัวผู้ปุวยอาการหนัก ที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (Patient Under Investigation) หรือกรณีต้องใส่ท่อช่วยหายใจส่งต่อไป จนกว่าจะทราบผล
ตรวจ COVID-19 

แนวทางการแก้ไข       
1. ปรับปรุงสถานที่บริเวณหอพักแพทย์ ชั้น 1 จํานวน 6 ห้อง และจัดหาตู้ container 2 เพ่ือทําเป็น

ห้องกักตัวสําหรับผู้ปุวยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation) ที่ต้องรอผลตรวจ COVID-19 
 2. ปรับปรุง ห้อง WARD พิเศษเดิม ให้เป็นห้องผู้ปุวยวิกฤติ โดยเพิ่มเครื่องช่วยหายใจ กล้องวงจรปิด 

 

6. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ในพ้ืนที่ที่ทําการศึกษาถึงผลการ
ดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ ในการกําหนดมาตรการในการปูองกันและควบคุมโรค มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเกิดประชาชนในพื้นท่ี ดังนี้  
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6.1 ด้านการควบคุมโรค 
       การกําหนดมาตรการคัดกรองประชาชนที่เดินทางก่อนเข้ามาในพ้ืนที่เมืองพัทยา โดยตรวจสอบ
จากบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อยืนยันว่าเป็นประชนชนในพ้ืนที่เมืองพัทยา หากเป็นประชาชนต่างพ้ืนที่เดิน
ทางเข้ามาในพื้นที่เมืองพัทยา จะต้องมีบุคคลยืนยันว่ามีที่พักในเมืองพัทยา หรือหากเป็นลูกจ้างหรือพนักงาน
บริษัท จะต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการมายืนยันว่า ได้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่งานเมือง
พัทยา การวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพ้ืนที่เมืองพัทยาไม่ให้เกิน 37 องศาเซลเซียส และการสวมใส่หน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาที่ออกนอกท่ีพักอาศัย โดยได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการ
รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการปูองกันโรค และการรักษาความสะอาดของร่างกาย การเว้นระยะห่างทางสังคม             
(social distancing) ส่งผลให้ในพ้ืนที่เมืองพัทยาไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เกิดความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ีเมืองพัทยา  
      ในกรณีที่เป็นประชาชนที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง หรือเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ        
เมืองพัทยาก็จะมีกําหนดมาตรการเพ่ือเฝูาระวังโรค โดยอันดับแรกจะขอความร่วมมือจากประชาชนที่
เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง หรือเพ่ิงเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ให้กักตัวเองอยู่ในที่พักอาศัยเพ่ือเฝูาระวัง
ก่อน เป็นเวลา 14 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และอาสาสมัครภาคประชาชนและผู้นําชุมชนต่าง ๆ
ในการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดอย่างสม่ําเสมอ ในการกักตัวผู้ที่ต้องสงสัยว่าจะมีอาการติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 ที่ไม่มีที่พักอาศัยในพ้ืนที่เมืองพัทยา เมืองพัทยาก็จะนําตัวผู้ต้องสงสัยดังกล่าวไปกักตัวไว้ในที่พักที่
เมืองพัทยาได้จัดเตรียมไว้เพ่ือเฝูาดูอาการ ส่งผลให้ในพ้ืนที่เมืองพัทยาไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 เกิดความปลอดภัยต่อสุขถาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่เมืองพัทยา 

 6.2 ด้านการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ 
       โรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้วางแผนและกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเมือง
พัทยาเพ่ือคัดแยกผู้ปุวยที่มีอาการไข้ ออกจากผู้ปุวยอื่นที่มาเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยในขั้นแรกผู้ปุวยทุก
รายที่จะมารักษาทุกรายจะต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้ารับการรักษา และได้ตั้งจุ ดคัดกรองโรคและ
ซักถามประวัติของผู้ปุวยที่มารักษาพยาบาล ที่บริเวณด้านหน้าก่อนเข้ามาในตัวอาคารโรงพยาบาล หากพบ
ผู้ปุวยที่มีอาการไข้สูงเกิน 37 องศาเซลเซียส โรงพยาบาลเมืองพัทยาจะให้ผู้ปุวยไปนั่งรอตรวจอาการแยก
ต่างหากจากผู้ปุวยอ่ืน โดยได้จัดเตรียมสถานที่เฉพาะในการตรวจรักษา เพ่ือไม่ให้มีการแพร่กระจายหรือติด
เชื้อจากผู้ปุวยที่สุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19 ไปยังผู้ปุวยอ่ืน การกําหนดระยะห่างในการรอเข้ารับการ
รักษาพยาบาลภายในโรงพยาบาล ทําให้ถึงแม้โรงพยาบาลเมืองพัทยาจะมีผู้ปุายที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่
เข้ามารักษากับโรงพยาบาลเมืองพัทยา ถึง 30 ราย แต่ไม่มีรายงานการติดเชื้อของผู้ปุวยอ่ืนจากการมา
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา และยังสามารถรักษาผู้ปุวยทุกรายให้หายจากการติดเชื้อได้โดยไม่มี
ผู้เสียชีวิต 
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 6.3 การเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ใช่การรักษาและป้องกันโรค 
       จากการที่ประชาชนในพ้ืนที่เมืองพัทยาไม่สามารถประกอบอาชีพ หรือธุรกิจได้ตามปกติ
เนื่องจากธุรกิจหลักของเมืองพัทยา นั้นเป็นธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการแก่ชาวต่างชาติ เมืองเกิดการ
แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 จึงทําให้ธุรกิจเหล่านั้น ไม่สามารถประกอบกิจการได้ ประชาชนที่เข้ามาทํางาน
ในพ้ืนที่ของเมืองพัทยา จึงไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงตัวเอง ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาใน
พ้ืนที่ที่สําคัญก็คือเรื่องปัญหาปากท้องของประชาชนใน เมืองพัทยาจึงได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ได้แก่ การแจกข้าวกล่อง รวม
ไปถึงข้าวสารอาหารแห้ง โดยใช้ทั้งงบประมาณของเมืองพัทยาและรับบริจาคจากภาคเอกชนและมูลนิธิต่างๆ 
รวมไปถึง    การร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เพ่ือจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพ้ืนที่
เมืองพัทยา ครัวเรือนละ 1,000 บาท และยังมีโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนที่ตกงาน 
และจ้างงานคนในชุมชนในพ้ืนที่เมืองพัทยาเพ่ือให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชน ทําให้สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนในพ้ืนที่เมืองพัทยา และยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนมีรายได้เลี้ยงชีพต่อไป
แบบพ่ึงพาตนเอง 
 
7. ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่ท าการศึกษา 

 เป็นที่ทราบว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศ
ไทยมักจะเดินทางมาท่องเที่ยวและพักอาศัยในพ้ืนที่เมืองพัทยา ดังนั้น ธุรกิจในพ้ืนที่เมืองพัทยาจึงเป็นธุรกิจ
เพ่ือความบันเทิง การท่องเที่ยวและที่พักอาศัย ตลอดจนการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ทําให้เกิดการจ้างงาน
ทั้งแก่คนในพ้ืนที่ และคนต่างถิ่นที่เข้ามาทํางานในภาคบริการ จึงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดงัต่อไปนี้  

 7.1 ผลกระทบด้านการท่องเที่ยว 
       การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบทันทีแก่ภาคการท่องเที่ยวของ        
เมืองพัทยา คือการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ของชาวต่างชาติแบบไม่มีกําหนด ทําให้การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวทั้งหมด ต้องหยุดชะงักในทันที ไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์ ที่พักโรงแรม ร้านขายของฝากและ
สินค้าท้องถิ่น รวมไปถึงมาตรการจากภาครัฐที่ให้ปิดสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่สาธารณะ เช่น การปิดเกาะล้าน 
การปิดชายหาดในพ้ืนที่เมืองพัทยาทั้งหมดเพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทําให้
นอกจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ให้ไปแล้ว นักท่องเที่ยวชาวไทยก็ไม่ท่องเที่ยวในช่วงที่มีการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 ทําให้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก และสินค้าของฝากต้องหยุดประกอบ
ธุรกิจชั่วคราว หรือเลิกกิจการ เนื่องจากไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้  
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 7.2 ผลกระทบด้านแรงงานภาคบริการ 
       เมื่อเมืองพัทยาไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพ่ือท่องเที่ยวและพักผ่อนจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จนทําให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมด          
ต้องหยุดชะงัก หยุดประกอบกิจการ หรือเลิกกิจการไป นั้น แรงงานภาคบริการที่เข้ามาทํางานในพ้ืนที่จึง
ได้รับผลกระทบอย่างยิ่ง ไม่มีรายได้เพ่ือเลี้ยงชีพเกิดปัญหาปากท้องของประชาชนในกลุ่มแรงงานภาคบริการ 
แรงงานภาคบริการหลายรายต้องเดินทางกลับภูมิลําเนา เนื่องจากไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจําวันได้ ถึงแม้จะมีมาตรการเยียวยาจากรัฐบาล แต่แรงงานภาคบริการจํานวนมาก ไม่ได้มีสวัสดิการ
หรือไม่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคม แรงงานภาคบริการกลุ่มนี้จึงไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากมาตรการของ
ภาครัฐ 

 7.3 ผลกระทบด้านปัญหาหนี้สินภาคธุรกิจ และภาคประชาชน 

       เมื่อไม่มีรายได้จากการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ ปัญหาที่ตามมาในคือการขาดสภาพคล่อง
ในการประกอบธุรกิจ การผิดนัดชําระหนี้ และยังส่งผลกระทบถึงการจ้างงานในภาคบริการ และหนี้สินภาค
ครัวเรือนของกลุ่มแรงงานภาคบริการ ถึงแม้สถาบันการเงินต่างๆจะออกมาตรการในการช่วยเหลือภาคธุรกิจ 
และประชาชน ในการพักชําระหนี้ออกมาแล้วก็ตาม แต่หากจะให้ธุรกิจสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้นั้น 
ภาครัฐจะต้องมีมาตรการเพ่ือช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติแหล่งเงินทุนสินเชื่อ การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนในประเทศ มาตรการทางภาษีที่เอ้ือแก่เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการ เพ่ือให้เกิด
การจ้างงาน และแรงงานภาคบริการมีรายได้จากการประกอบอาชีพ เกิดการใช้จ่ายและหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจ  
 
8. ทัศนคติของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และภาคประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ 

 จากการลงพ้ืนที่ สํารวจภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่นและภาคประชาชน ในสถานการณ์     
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และทัศนคติที่มีต่อมาตรการแก้ปัญหาการ   
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพ้ืนที่เมืองพัทยา โดยได้สอบถามภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาค
ท้องถิ่น และภาคประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 8.1 ทัศนคติของหน่วยงานภาครัฐต่อการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
       จากการลงพ้ืนที่สอบถาม สถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา ซึ่งเป็นส่วนราชการที่ต้องให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่เมืองพัทยา ในด้านการจราจร และการบังคับใช้กฎหมายจากการประกาศใช้         
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พรก.ฉุกเฉิน ทั่วประเทศ          
โดยมีรายละเอียด ที่ต้องปฏิบัติ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
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       ด้านการปฏิบัติงาน 
       1. การบูรณาการของหลายหน่วยงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปกครองอําเภอบางละมุง, เจ้าหน้าที่

ทหาร, อาสาสมัครตํารวจ, ตํารวจท่องเที่ยว, ตํารวจตรวจคนเข้าเมือง, ฝุายเทศกิจ, เจ้าหน้าที่กู้ภัย เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และประชาชนจิตอาสา ในการตั้งด่านตรวจยานพาหนะและบุคคลเข้าออกเมืองพัทยา 

       2. มีการจัดประชุมย่อยของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทําให้ทราบถึงปัญหาที่
แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ และทําให้เกิดแนวทางแก้ปัญหาที่ยืดหยุ่น โดยมีนายกเมืองพัทยา  และ
นายอําเภอบางละมุง เป็นผู้จัดประชุม และนําข้อมูลเข้านําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของคณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธาน 

3. ในช่วงกลางวัน เน้นการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง เช่น รถกระจายเสียง หอกระจาย
ข่าว วิทยุ โทรทัศน์ Social media รวมไปถึงการใช้โดรนติดลําโพงบินประชาสัมพันธ์ตามแนวชายหาด เพ่ือ
สร้างความรู้และความตระหนักให้กับประชาชนในการปูองกันและยับยั้งโรคโควิด 19 

4. ในช่วงเวลากลางคืน (ช่วงเคอร์ฟิว)  มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการออกตรวจพ้ืนที่เมือง
พัทยา และมีสายตรวจ ออกตรวจจุด State Quarantine ที่ทางจังหวัดชลบุรีได้จัดไว้ให้ผู้ที่ต้องกักตัว  พร้อม
ทั้งตั้งด่านตรวจถึง 8 จุด รอบอําเภอบางละมุง ซึ่งรวมถึงในเมืองพัทยาด้วย  โดยมาตรการในการตรวจของ
ด่านตรวจ  คือ 1 จุดตรวจ มี 2 ผลัด ผลัดละ 30 นาย ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากทุกฝุายที่ร่วมมือและ
บูรณาการกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจ การวัดอุณหภูมิ การอนุญาตให้บุคคลที่มีชื่อใน
ทะเบียนบ้านของอําเภอบางละมุงผ่านเข้าออกได้เท่านั้น หากไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของอําเภอบางละมุง 
ต้องมีคนจากอําเภอบางละมุง รับรอง 

5. ผู้บังคับบัญชามีการจัดเตรียมอุปกรณ์ปูองกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเสบียง
ให้เจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ทําให้เจ้าหน้าที่มีความมั่นใจและปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ 

6. ด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน มีความชัดเจนทําให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจและความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

ผลการปฏิบัติงาน 
1. มาตรการเคอร์ฟิว มีส่วนช่วยในการควบคุมโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี  
2. มาตรการเคอร์ฟิว ทําให้สถิติของคดีอ่ืนๆ ลดลง เช่น คดียาเสพติด คดีอาชญากรรมที่ทําให้

เสียทรัพย์สิน คดีเมา ทะเลาะวิวาท ทําร้ายร่างกาย 

ปัญหาและอุปสรรค 
มีผลกระทบต่อประชาชนที่ยังทํางานอยู่เมืองพัทยา ที่พบจากการปฏิบัติหน้าที่ มีดังนี้ 
1. ในช่วง 2-3 วันแรกของการประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิว ยังขาดอุปกรณ์ปูองกันอันตราย

จากการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่อยู่บ้าง 
2. ในช่วงแรกประชาชนยังไม่ทราบข่าวและขั้นตอนปฏิบัติในการที่จะผ่านด่าน ทําให้เกิด

สภาพจราจรติดขัดยาวถึง 3 กิโลเมตร 
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3. การปฏิบัติงาน อาจจะมีความล่าช้าและมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างเพราะเป็นการทํางานและ
ประสานงานของหลายหน่วยงาน 

 8.2 ทัศนคติของหน่วยงานภาคท้องถิ่นต่อการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

       จากการลงพ้ืนที่สอบถาม สาขา บมจ.ธนาคารกรุงไทยในพ้ืนที่เมืองพัทยา เกี่ยวกับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เมืองพัทยา ทั้งก่อนและหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ดงันี้  

 สภาพเศรษฐกิจช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

ในส่วนของสาขาธนาคาร ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เราประสบ
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ เนื่องจากลูกค้ากลุ่มในพ้ืนที่เมืองพัทยาเป็นลูกค้าเศรษฐกิจผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับ
ธนาคาร ได้แก่ปัญหาการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งก่อนช่วงต้นปีที่แล้วในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร        
เราปล่อยสินเชื่อได้มาก มีโปรโมชั่นของ sme ลูกค้าที่ประกอบธุรกิจซึ่งในกลุ่มลูกค้าเรามีการจัดกลุ่มลูกค้า 
EC ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองเป็นกลุ่มลูกค้าภาคตะวันออกซึ่ง Project เฉพาะ
ภูมิภาคนี้เท่านั้น พอเริ่มประสบปัญหาธุรกิจก็ส่วนหนึ่งคือการชําระหนี้ กลุ่มลูกค้าไม่สามารถชําระหนี้ได้
ตามปกติ ชําระหนี้ล่าช้า เป็นต้น แต่หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีผลกระทบกับ
ผู้ประกอบการรวมถึงลูกจ้างด้วย  

ปัจจุบันทุกธนาคารมีมาตรการช่วยลูกค้า แต่ภาพรวมช่วงนี้ยังไปได้เรื่อยๆ มีลูกค้าจํานวนมาก
ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ยังสามารถไปได้เรื่อย ๆ ถ้าลูกค้าไม่สามารถผ่อนชําระหนี้ได้ธนาคารก็จะแสดง
รายงานลูกค้าเพ่ือให้ธนาคารเข้าไปช่วยกลุ่มลูกค้าดังกล่าว ผู้ประกอบการหลายรายเริ่มมีการปรับตัว เปลี่ยน
วิธีการขาย เปลี่ยนรูปแบบการขาย บางที่เริ่มเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นส่วนที่ขายตลาดนัดก็เริ่มแปรเปลี่ยนเพราะ
เศรษฐกิจไม่ดีคนเริ่มไม่ออกจากบ้าน 

มาตรการภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 

เนื่องจากธนาคารเป็นธุรกิจการเงินขนาดใหญ่ ผลกระทบจึงอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนในช่วง      
เวลาสั้นๆ ดังนั้นจะไม่มีมาตรการของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือสถาบันการเงิน โดยเฉพาะ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย มักจะได้รับหน้าที่เป็นช่องทางให้กับรัฐในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายและ
มาตรการต่างๆที่รัฐกําหนด มากกว่าได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล 

8.3 ทัศนคติของภาคประชาชนต่อการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
จากการลงพ้ืนที่สอบถาม นายกสมาคมชุมชนเมืองพัทยาเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ         

ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เมืองพัทยา ทั้งก่อนและหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ดังนี้ 
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ช่วงก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
ด้านเศรษฐกิจ เนื่องจาการชะลอตัวด้านเศรษฐกิจมาระยะหนึ่งแล้วทําให้นักท่องเที่ยวหลักได้    

แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนอย่างมีนัยสําคัญ สําหรับนักท่องเที่ยวชาติอ่ืนๆ 
รวมถึงนักท่องเที่ยวไทยก็ยังพอมีบ้าง ซึ่งผู้ประกอบการค้าขายยังพอสามารถดําเนินธุรกิจไปได้บ้างไม่ถึงกับ
ต้องเลิกกิจการ สําหรับลูกจ้างและประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการท่องเที่ยวก็ยัง
พอดํารงชีวิตอยู่ได้ แม้รายได้จะลดลงจากเมื่อเปลียบเทียบกับปีก่อนๆ การช่วยเหลือจากทางภาครัฐ มี
มาตรการช่วยเหลือ  (ที่ยังไม่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19) โดยการกระจายเงินลงไปสู่
ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน เช่น โครงการชิม ชอป ใช้ หรือ โครงการ เดิน กิน ชิม เที่ยว เป็นต้น 

ช่วงเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

ด้านเศรษฐกิจ จะเกิดผลกระทบอยู่  2  ช่วง ได้แก่ 
1) ปิดประเทศ นักท่องเที่ยวเดิมเดินทางกลับประเทศ และนักท่องเที่ยวใหม่ไม่สามารถเดิน

ทางเข้าประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เป็นนักท่องเที่ยวหลัก ทําให้รายได้ของผู้ประกอบการลดลง
อย่างมาก แทบจะไม่มีลูกค้าเข้าใช้บริการเลย บางวันไม่มีลูกค้าเข้าร้านแม้แต่คนเดียว แต่จําเป็นต้องเปิดร้าน
เผื่อว่าจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ สําหรับลูกค้าชาวไทยมีปริมาณประปราย ไม่สามารถหวังพ่ึงพิงได้  

2) ปิดสถานประกอบการตามมาตรการของภาครัฐ กลุ่มนักท่องเที่ยวไม่ได้แตกต่างจากช่วงปิด
ประเทศ เพราะนักท่องเที่ยวหลักได้ออกไปตั้งแต่ช่วงปิดประเทศไปแล้ว แต่จะแตกต่างตรงสถานประกอบการ
จะต้องปิดโดยคําสั่งทันที ไม่ได้เปิดไว้เผื่อมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเหมือนเดิม หลายสถานประกอบการต้องให้
ลูกจ้างเดินทางกลับภูมิลําเนา แต่มีบางที่ ยังให้อยู่ต่อโดยหางานเสริมเล็ก ๆ น้อย ๆ พอมีรายได้ เช่น กลุ่ม
ชุมชนได้มีการเย็บหน้ากากผ้าเพื่อจําหน่าย ให้พอมีรายได้พอประคองตัวได้ 

การช่วยเหลือของภาครัฐ ภาครัฐได้ออกมาตรการต่างๆ เข้ามาช่วยทั้งผู้ประกอบการ และ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น การจ่ายเงินเยียวยา 15,000 บาท เงินช่วยเหลือของท้องถิ่น การแจกถุง  
ยังชีพ การจัดให้มีตู้ปันสุข เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทางชุมชนมีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากผู้ประกอบการ และ
ประชาชน ขาดรายได้อย่างมาก แต่เงินที่เยียวยามีจํานวนน้อยไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่ยังคงมีอยู่จํานวนมาก 
สําหรับเรื่องอาหารการกินมีพอเพียงจากการแจกถุงยังชีพ หรือ จากตู้ปันสุข แต่อยากให้หน่วยงานที่กํากับดูแล
เรื่องการให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาแจกถุงยังชีพ ให้ช่วยตรวจสอบของข้างในถุงว่ามีคุณภาพสามารถกินได้ เช่น 
ข้าวสารในถุงยังชีพแข็งจนไม่สามารถกินได้ และอยากให้แจกของที่จําเป็น และมีปริมาณพอเพียง เช่น ในถุง
อาจไม่ต้องมีหลากหลาย แต่ อาจมีข้าวสารปริมาณมากหน่อย มีคุณภาพพอประมาณ และปลากระป๋อง น้ํามัน 
เป็นต้น 

การดําเนินการตามมาตรการการปูองกันโรคติดเชื้อของภาครัฐ ส่วนราชการในพ้ืนที่ได้มีคําสั่ง
ปิดสถานประกอบการที่ ศบค. กําหนดอย่างเข้มข้น และมีการตั้งด่านตรวจตาม พรก.ฉุกเฉิน 
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ช่วงผ่อนปรนตามมาตรการของรัฐ 
ด้านเศรษฐกิจ  สถานประกอบการหลายแห่งทยอยเปิดกิจการ แต่บางแห่ง แม้รัฐจะผ่อนคลาย

ให้เปิดได้แล้วแต่ เมื่อคิดต้นทุน และรายได้แล้ว ยังไม่คุ้มที่จะเปิด ก็ยังคงปิดต่อไป เพราะนักท่องเที่ยวหลักยัง
ไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งส่งผลไปถึงลูกจ้าง และประชาชนที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวที่
ยังคงขาดรายได้หลักในการดํารงชีพ 

การช่วยเหลือของภาครัฐ ยังคงมีการลงพ้ืนที่ในการแจกถุงยังชีพ และจัดให้มีตู้ปันสุขอยู่เป็น
ระยะ รวมถึงท้องถิ่นทยอยแจกเงินบางส่วนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ แต่ก็ยังไม่พอกับภาระที่ผู้ประกอบการ 
และประชาชนในพื้นท่ีมี โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เปิดเทอมแล้ว ทําให้มีภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเพ่ิม
มากยิ่งขึ้นกว่าปกต ิ

 
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

จากการศึกษาข้อมูลและจากการลงพ้ืนที่สอบถามการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมีปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ความรวดเร็วในการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ ที่จะเกิด ทั้งการทําแนวทางการคัดแยก
เบื้องต้น และคัดกรองผู้ปุวยทุกคนก่อนที่จะเข้ารับบริการ จัดสถานที่ เป็นจุดคัดกรองโดยเฉพาะ และ
จัดเตรียมสถานที่ไว้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยัง ปรับแนวทางคัดกรองและคัดแยก ตามความเหมาะสมในรายที่
ไม่ให้ความร่วมมือ หรือประวัติไม่ชัดเจนจะไม่อนุญาต ให้มาตรวจรวมกับผู้ปุวยรายอื่น 

2. การจัดเตรียมและเตรียมอุปกรณ์ ปูองกันบุคคลากรในการปฏิบัติงาน โดยคัดเลือกมีเกณฑ์
การคัดเลือก ผู้เข้าปฏิบัติการตามเหมาะสม และให้ความรู้บุคลากรในการเตรียมความพร้อม 

3.  การร่วมมือร่วมใจของบุคลากรการแพทย์ และ เจ้าหน้าที่ทุกฝุาย  มีการประชุม และ
แลกเปลี่ยนความเห็น จะจัดทีมงานเพ่ือ รับมือกับสถานการณ์การระบาด COVID-19 

4.มีการสื่อสาร ให้ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19  และ แจ้งสถานการณ์ COVID-19  จากช่องทาง
ของเพจโรงพยาบาลเมืองพัทยาเอง และจัดการกับข่าวปลอม  

5. ได้รับความร่วมมือและการรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ ภาคเอกชน และ 
ประชาชนทั่วไป  

 
10. บทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

เมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษที่มีอิสระในการบริหารจัดการ 
โครงสร้างองค์กรครบถ้วนทุกด้าน มีความคล่องตัว มีงบประมาณเพียงพอ มีความพร้อมของบุคลากร และ   
มีมาตรฐานทางสาธารณสุขที่ดี 

การรักษาที่มีประสิทธิภาพผู้ปุวยติดเชื้อในเมืองพัทยาได้รับการรักษาจนไม่มีผู้เสียชีวิต และไม่มี
การแพร่เชื้อหรือติดต่อสู่เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการอ่ืนในโรงพยาบาล 
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ระเบียบความยืดหยุ่น ในการจัดซื้อ จัดหาพัสดุในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภัยพิบัติจําเป็นต้องมี
ระเบียบรองรับเพื่อความรวดเร็วในการจัดหาในภาวะจําเป็น  ซึ่งในที่นี้ต้องรอระเบียบกลาง แต่หากท้องถิ่นมี
ระเบียบหรือข้อบัญญัติไว้ก่อน ก็จะสามารถจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่จําเป็นได้เลย  

การแก้ปัญหาระดับภาพรวมในพ้ืนที่ เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ เมื่อมีผู้นําที่ดูแลเอาใจใส่ ด้วย
ตนเอง ทําให้โรงพยาบาล และเมืองพัทยา สามารถควบคุมสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
11. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและ 

๑. ควรมีการจัดตั้งศูนย์อํานวยการกลาง เพ่ือบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอก
และภายใน ทุกระดับ  

๒. จัดตั้งหน่วย SRRT อย่างถาวรและให้มีสัดส่วนเหมาะสมกับจํานวนประชากรที่มีอยู่จริง โดย
การพัฒนาให้มีให้องค์ความรู้ พร้อมจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ เพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคต 

๓. พัฒนาระบบ application อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถติดตาม กํากับ ควบคุมผู้มีความเสี่ยง
และให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๔. จัดตั้งคลังยาและอุปกรณ์เวชภัณฑ์กลาง ให้เพียงพอต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่และเพียงพอ
ต่อการรักษาผู้ปุวย 

๕. ควรมีการซักซ้อมแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านโรคระบาด ให้มีความพร้อม
รับสถานการณ์ลักษณะนี้ในอนาคต 

๖. วางระบบบูรณาการข้อมูลระหว่างเมืองพัทยากับ คกก. โรคติดต่อจังหวัดและอําเภอ 
โดยเฉพาะข้อมูลผู้ติดเชื้อที่ส่งต่อ 

๗. ให้มีการลงทะเบียนประชากรแฝง เพ่ือเป็นข้อมูลติดตามและรับรู้สถานภาพจริงของ
ประชากรที่มีผลกระทบต่อเมืองพัทยา ให้สามารถเตรียมการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘. เพ่ิมโครงสร้างทางการปกครองให้มีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการพ้ืนที่ย่อย เพ่ือให้การ
เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดได้มากยิ่งขึ้น 
 

***************************** 
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ภาคผนวก 
 

การลงพ้ืนที่สอบถามข้อมูลจากส่วนราชการ ภาคท้องถิ่น และภาคประชาชน เกี่ยวกับสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

การลงพ้ืนที่สอบถามข้อมูลจากภาคประชาชน และภาคท้องถิ่น เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 
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บทวิเคราะห์การเรียนรู้เชิงปฏิบัตกิาร (Action Learning) จาก 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๔ 

 
อาจารย์ปริญญา  อุดมทรัพย์ 

                   อาจารย์ท่ีปรึกษา 
จากการวิเคราะห์บทเรียนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) จากเอกสารคู่มือ       

การเรียนรู้ฯ การชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้อํานวยการหลักสูตร และฟังบรรยาย
จากนายภัคธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ ค่อนข้างละเอียด มีลักษณะ
เนื้อหาการปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ทําให้นักศึกษาเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ 
ได้ร่วมศึกษาดูงานภายในพ้ืนที่โครงการ/ หมู่บ้าน กับนักศึกษา รวมถึงการฟังบรรยายจากหน่วยงาน 
จังหวัด อําเภอ อบต. ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ ซ่ึงการออกไปศึกษาดูงานภายในพ้ืนที่โครงการ/ 
หมู่บ้าน ทําให้ทราบข้อเท็จจริง ภูมิประเทศ สภาพหมู่บ้าน และชีวิตความเป็นของประชาชน ซึ่ง            
มีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ สาธารณสุขจังหวัด/ อําเภอ 
เจ้าหน้าที่รัฐต่าง ๆ  ผู้บริหารอบต. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร หลายรูปแบบ เช่น อสม. อส. อปพร.     
ได้เป็นอย่างด ีอีกทั้งรับฟังการสรุปบทเรียนการเรียนรู้ฯ ที่ได้รับจากทั้ง ๑๐ กป. เมื่อวันที่ ๒๒ มิย. ๒๕๖๓ 
โดยมีนายวิวัฒน์ มหาผลศีริกุล รองผู้ว่าการจังหวัดชลบุรี ร่วมรับทราบและให้ข้อเสนอแนะกับทางนักศึกษา
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเขียนรายงานผลฉบับรูปเล่มต่อไป ทั้งนี้จากการรับฟังและตรวจสอบรายงานผล
การเรียนรู้ฯ ของนักศึกษา ทั้ง ๑๐ กป. โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ร่วมกัน ๔ กรอบ ดังนี้ 

 

1. การบริหารงานของ 
รัฐบาลต่อการระบาดของโรค 

โดยศูนย์บริหาร (ศบค) 

๒. การบริหารจัดการของ 
จังหวัดชลบุรี และ อ าเภอ 

๔. ความร่วมมือของประชาชน
ทั่วไป 

๓. การปฏิบัติของหน่วยใน 
พื้นที่ ๔ อ าเภอ ๒ อบต.  

และ ๓ หมูบ่้าน 

 

1. การบริหารงานของรัฐบาล  

 การที่รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิท-19 (ศบค) ขึ้นเพ่ือบริหารจัดการปูองกัน ระงับ
ยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าท าหน้าที่ 
ผอ.ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง ท าให้การบริหารงานของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์โลกที่ชี้น า      
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โดย WHO ซึ่งทั้ง ๑๐ กป. ไม่ได้กล่าวถึงมากนัก ทั้งนี้ ศบค ได้แถลงผลการบริหารสถานการณ์ฯ ทุกวัน   
ท าให้ทุกหน่วยงานและประชาชนเข้าใจสถานการณ์ใกล้เคียงและพร้อม ๆ กัน นับเป็น best practice ของ   
การท างานภาครัฐ ตามรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. การบริหารจัดการของจังหวัดชลบุรี และ อ าเภอ 

 จังหวัดชลบุรีได้รับผลดีมาก จากการบริหารจัดการตามการบริหารของรัฐบาลตามข้อ ๑ ท าให้
จังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะท างานสามารถท างานได้ผลเป็นอย่างดี (ตามรายงานของ กป.๘) 
รวมถึงการประสานงานกับหน่วยปฏิบัติได้ดี ตามรูป 

 

    
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ของประชาชนภายในจังหวัดชลบุรี    
มีความยุ่งยาก เช่นมีคนต่างชาติเข้ามาอยู่อาศัยประจ าท างานในพ้ืนที่ ท าให้บางครั้งมีการฝุาฝืนนโยบาย
และกฎหมายของรัฐบาล สุ่มเสี่ยงต่อการไม่สามารถปูองกัน ระงับยับยั้งการระบาดของโรคได้ โดยเฉพาะ
หากเกิดขึ้นอีกซ้ าสอง ซึ่งปรากฏว่าหน่วยงานทุกฝุายยังไม่ได้จัดท าแผนปูองกันไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นควรที่

รัฐบาลไทย WHO ประเทศอื่น 

หน่วยงานรัฐ 

ประชาชนคนไทย 

จังหวัด 

ประชาชน อบจ. 

ต าบล/หมู่บ้าน 

เมืองพัทยา 

อปท. 

อ าเภอ 
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จะต้องจัดท าให้เสร็จเบื้องต้นภายใน ๒-๓ เดือนจะถึงนี้ และแก้ทุกระยะจนกว่าโลกจะมีวัคซีนปูองกัน
โรคติดต่อได้ตามมาตรการของ WHO 
 
๓. การปฏิบัติของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี    

 หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค ๓ ระดับ ได้แก่ อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน ซึ่งในการเรียนรู้ฯ
ครั้งนี้ ได้ท าใน ๔ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบ้านบึง อ าเภอศรีราชา อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ ใน      
๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๗ ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง หมู่ ๘ ต าบลสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา และหมู่ ๒ 
ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ ส่วนหน่วยราชการท้องถิ่นได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  และ
เมืองพัทยา และ อบต. ของทั้ง ๕ หมู่บ้านรวมพ้ืนที่ศึกษาเรียนรู้ ๙ พ้ืนที่ สรุปได้ว่า 

 3.1 ทั้ง 4 อ าเภอ มีโครงสร้างการบริหารเช่นเดียวกัน เพราะต้องใช้กฎหมายเดียวกัน (ตามรูปข้อ 
1 และ 2)  ตามรูป 

   
 
 
 
 
 
 
 จากการเรียนรู้ของ กป.3 ที่อําเภอบ้านบึง กป.9 ที่อําเภอศรีราชา กป.1 ที่อําเภอบางละมุง 
และกป.2 ที่อําเภอสัตหีบ พบว่า การบริหารจัดการของทุกอําเภอทําได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
นโยบายของจังหวัด นอกจากการบังคับใช้กฎหมายกับประชาชน เช่น การสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง
สําหรับชุมชนคนจํานวนมากไม่สามารถทําได้เต็มที่ เพราะความเคยชินเดิมของประชาชนยังไม่สะดวกกับ 
new normal  
 3.2 ทั้ง 2 อปท. ได้แก่  
  (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชลบุรี เป็น อบจ. ที่มีรายได้สูงที่สุดในประเทศ
ไทย จากการศึกษาพบว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงบทบาทเป็นผู้สนับสนุน อปท. 
ระดับรองลงไป ได้แก่ เทศบาล/ อบต. (ซึ่งเป็นอิสระต่อกันในทางกฎหมาย) อย่างดี ในด้านงบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เท่ากับว่า อบจ. ได้สนับสนุนงานของทุกหน่วยงานในพื้นท่ีจังหวัด (จากรายงาน กป.4) 
  (2) เมืองพัทยา มีฐานะเป็น อปท. รูปแบบพิเศษ เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) 
ทําให้เกิดความขลุกขลักในการบริหาร เพราะบางเรื่องต้องประสานงานกับทั้งจังหวัดและอําเภอ รวมทั้ง   
มีประชากรนอกทะเบียนราษฎรจํานวนมาก ซึ่งยังไม่มีทะเบียนอ่ืนควบคุม ทําให้การตรวจสอบการทํา    
new normal มีปัญหาอยู่บ้าง (จากรายงาน กป.7) 

จังหวัด 

อ าเภอ 

ต าบล 

หมู่บ้าน 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เมืองพัทยา 

เทศบาล/ อบต. 



การเรยีนรู้เชิงปฏิบตัิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นท่ี 74 

 

173 
 

 3.3 หมู่บ้าน 3 แห่ง ได้แก่ บ้านมาบลําบิด หมู่ ๗ ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง บ้านหัวโกรก 
หมู่ ๘ ต าบลสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา และบ้านขลอด หมู่ ๒ ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ มีโครงสร้าง
การบริหารจัดการเช่นเดียวกัน รวมทั้ง มีเจ้าหน้าที่รัฐอ่ืน ๆ ในระดับหมู่บ้านเข้ามาช่วยงาน ตามรูป 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ประสานงานหลัก ผอ.รพ.สต.เป็นผู้ดูแลด้านโรค อสม.เป็นผู้ช่วยดูแลด้านโรค 
รวมทั้งมีอาสาสมัครอื่น ซึ่งอาจมีไม่เท่ากันทุกหมู่บ้าน 

 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไป 

 เป็นปัญหาร่วมกันของการบริหารทุกระดับ เพราะจังหวัดชลบุรี อาจเป็รท้องที่การปกครองที่มี
ปัญหาประชากรยุ่งยาก ทั้งในด้านกฎหมายและชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริง  ค่อนข้างมาก ระดับ 1 ใน 5 
ของประเทศ เช่น กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และชลบุรี ซึ่งอาจจําแนกความยุ่งยาก
ได้ตามรูป 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

หมู่บ้าน 
 

ผอ.รพ.สต. 

อสม. นายก อบต. 

ก านัน/ ผู้ใหญ่บ้าน 

ประชาชน 

จนท.รัฐ ทัว่ไป 

จนท. อาสาสมัคร ต่างด้าว สัญชาติไทย 

ถูกกฎหมาย 

บทบาท 

มีส่วนร่วม 
(participation) 

ให้ร่วมมือ 
ปฏิบัติตาม 

ผิดกฎหมาย 
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 ทุกกลุ่มกป. รายงานใกล้เคียงกันว่า ราชการไทยยังไม่ได้ทําข้อมูลจําแนกประชากร โดยเฉพาะกลุ่ม
ที่สร้างปัญหาไว้ชัดเจน กลุ่มคนพวกนี้อาจเป็นพวกแพร่เชื้อโรคได้อย่างที่ควบคุมไม่ได้ เช่น  
 1. ประชาชนที่มีสัญชาติไทยประเภททํามาหากินไม่เป็นหลักแหล่ง 
 2. คนต่างด้าว ไม่มีทะเบียนที่สํานักทะเบียนราษฎร 
 3. พวกที่อยู่อย่างผิดกฎหมาย 
 4. พวกที่ไม่ให้ความร่วมมือกับการควบคุมโรคติดต่อ 
 ทั้งนี้ผู้วิเคราะห์เห็นว่า จําเป็นที่กระทรวงมหาดไทยต้องทําข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ทางด้านการควบคุมโรคติดต่อให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ก่อนที่การระบาดรอบ 2 จะมาในเร็ววัน 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ มีบางประการ ดังนี้ 
 1. นักศึกษาแต่ละท่านควรนําข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Leraning) ในครั้ง
นี้ นําไปใช้เป็นแนวทาง “การบริหารราชการ/ จัดการในภาวะวิกฤต” กรณีสถานการณ์หรือประเด็นอ่ืน ๆ  
ได้ โดยเฉพาะที่เป็นปัญหาเรื้อรังของการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย อาจช่วยให้บริหารจัดการดีขึ้น
กว่าเดิมได้ โดยใช้แนวทางจากคู่มือการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการให้ทีมงานได้ทํางานร่วมกับประชาชน ตั้งแต่เริ่ม
งาน พัฒนาหรือแก้ปัญหาวิกฤต 
 2. ทางกระทรวงมหาดไทยควรส่งเอกสารรายงานการเรียนรู้ฯ ฉบับนี้ไปให้สํานักงานจังหวัด     
ทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางทําแผนบริหารจัดการปูองกัน ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 
ระยะที่ 2 ที่คาดว่าอาจหลีกเลี่ยงได้ยาก เพราะการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ  (Action Learning) ครั้งนี้ 
นักศึกษาได้พบบทเรียนมากมายหลายประการ ซึ่งสามารถนําไปใช้เรียนรู้ต่อเนื่องได้   
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อาจารย์พินัย  อนันตพงศ์   
                   อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 หลักสูตรฝึกอบรมนักปกครองระดับสูง (นปส.) ของกระทรวงมหาดไทย มีแนวคิดประการหนึ่งที่
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาอบรมให้มีทักษะและสมรรถนะในการบริหารจัดการเพ่ือการบูรณาการ   

การทํางานในระดับพ้ืนที่ (Area-base approach) ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ (1) เปิดกว้างและ
เชื่อมโยงกัน (2) การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (3) การเป็นส่วนราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
โดยจําเป็นต้องอาศัยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน    

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระดับพ้ืนที่ ดังนั้นในเนื้อหาของหลักสูตรจึงได้กําหนดให้    
มีวิชา “การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)” โดยกําหนดประเด็น เรื่อง และสถานที่ดําเนินการให้
นักศึกษาลงพ้ืนที่ไปศึกษาปัญหาและบันทึกผลถ่ายทอดบทเรียน และรายงานผลการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ดังกล่าว ในรูปแบบรายงานกลุ่มซึ่งหัวข้อวิชานี้ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจน
กลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของหลักสูตรนักปกครองระดับสูง 
 แต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่งผลให้ต้องจํากัดการเดินทางใน
ประเทศ ตลอดจนต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ (ศบค.)
ของแต่ละจังหวัดกําหนด จึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและออกแบบกิจกรรม ใหม่ โดย
กําหนดให้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) สําหรับหลักสูตรนักปกครองระดับสูง 
(นปส.) รุ่นที่ 74 ดําเนินการในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี อันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยมหาดไทย ซึ่งนักศึกษาได้  
พักประจําระหว่างการศึกษาตามหลักสูตรอยู่แล้ว ส าหรับประเด็นหรือเรื่องที่จะท าการศึกษาก็แตกต่างไป
จากเดิมท่ีมักก าหนดให้ศึกษาการประยุกต์ใช้ศาสตร์หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนนโยบาย โครงการ และ
มาตรการของรัฐบาลที่ลงไปด าเนินการในพ้ืนที่ โดยให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติการ (กป.) ศึกษาในระดับหมู่บ้าน
ตามหัวข้อที่ก าหนดให้มีทั้งเหมือนกันและแตกต่างกัน แต่ในครั้งนี้ได้ก าหนดให้ทุกกป.ศึกษาในหัวข้อ
เดียวกันในพ้ืนที่หลายระดับและรูปแบบ คือ เรื่อง“การบริหารจัดการปูองกัน ระงับยับยั้งการระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับหมู่บ้าน และระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชลบุรี”  
 สําหรับพื้นที่ในการศึกษาดังกล่าวได้เลือกตัวอย่าง ดังนี้ 
 1) ระดับจังหวัดของจังหวัดชลบุรี 
 2) ระดับอําเภอ ได้แก่ อําเภอบ้านบึง อําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ 
 3) ระดับหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านมาบลําบิด หมู่ที ่7 ตําบลคลองก่ิว อําเภอบ้านบึง  
                                               บ้านหัวโกรก หมู่ที ่8 ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา  
                                               และบ้านขลอด หมู่ที ่2 ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ  
 4) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา 
 ส่วนวิธีการศึกษาก็ได้ดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดไว้อย่างครบถ้วน ทั้งการชี้แจง
วัตถุประสงค์การศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ การรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี    
การประชุมกลุ่มเพ่ือเตรียมข้อมูล การศึกษาดูงาน และเก็บข้อมูลภายในพ้ืนที่โครงการ การสรุปบทเรียน 
และการรายงานผลการศึกษา การรายงานในที่ประชุมและจัดทําเป็นเอกสาร ส่วนที่แตกต่างจากการศึกษา
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ของรุ่นก่อน ๆ คือ การที่นักศึกษาไม่ได้พักค้างในพ้ืนที่ และระยะเวลาในการศึกษาค่อนข้างจํากัด ทําให้ขาด
ข้อมูลในเชิงลึก และได้รับฟังผลสะท้อนจากประชาชนโดยตรงค่อนข้างน้อย  
 การกําหนดให้จังหวัดชลบุรีเป็นพ้ืนที่การศึกษาใน เรื่องการปูองกัน ระงับยับยั้งโรคระบาดไวรัส   
โคโรนา (Covid-19) ครั้งนี้ นับว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นพ้ืนที่เสี่ยงระดับต้น ๆ ของประเทศ 
รวมทั้งมีความหลากหลายที่น่าสนใจ เพราะเป็นจังหวัดใหญ่มีประชากรเป็นอันดับสิบของประเทศประมาณ 
1.56 ล้านคน รวมทั้งมีประชากรแฝงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาทํางานอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก     
มีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีน ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของโรค   
ที่ตั้งของจังหวัดมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและทั่วถึง เข้าออกได้หลายทางทั้ งทางบก ทางเรือ และ                     
ทางอากาศ มีท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าทั้งต่างประเทศและในประเทศในแง่สถานการณ์ของโรคมีเหตุเกิดขึ้น
ครบถ้วน ทั้งผู้ที่ติดเชื้อ ผู้ปุวย และผู้เสียชีวิต มีสถานกักกันโรคครบทุกรูปแบบทั้ง State Quarantine           
Local Quarantine และ Home Quarantine ในด้านพื้นท่ีเสี่ยงก็มีมากท้ังชายหาด ชายทะเล ศูนย์การค้า 
โรงภาพยนตร์ สนามมวย บริการนวด/ สปา ฟิตเนส สวนน้ํา สวนสนุก ร้านอาหาร ฯลฯ สําหรับในด้าน       
การบริหารการปกครองจังหวัดชลบุรีแบ่งออกเป็น 11 อําเภอ 92 ตําบล 687 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นครบทุกรูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 
10 แห่ง เทศบาลตําบล 36 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 36 แห่ง และเมืองพัทยา 1 แห่ง ซึ่งเป็นที่
น่าสนใจและเรียนรู้ว่าจังหวัดชลบุรีมีวิธีจัดการและสามารถปูองกัน ระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส  
โคโรนาได้อย่างไร   
 จากการรับฟังการนําเสนอสรุปประเด็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ 
ปรากฏว่า ทุกกลุ่มกป. ได้ทําการศึกษาประเด็นต่าง ๆ ที่กําหนดให้อย่างครบถ้วน ตลอดจนมีวิธีการนําเสนอ
ที่ดี ทั้งด้านรูปแบบ เนื้อหา ประเด็นเชื่อมโยง ตลอดจนมีข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ และน่าสนใจ แต่มี
ปัญหาในด้านการนําเสนอสรุปประเด็นการเรียนรู้ฯ ให้กะทัดรัด และอยู่ภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งทั้ง 
10 กลุ่มกป. ส่วนใหญ่ล้วนใช้เวลาเกินกว่าที่กําหนดให้ สําหรับเนื้อหาสาระของการเรียนรู้สามารถอ่าน
รายละเอียดทั้งหมดได้จากเอกสารเล่มนี้ อย่างไรก็ตาม ขอสรุปผลการศึกษาที่สําคัญตามที่จับประเด็นได้
จากการรับฟังการนําเสนอของนักศึกษา ดังนี้ 
 1) ในระดับจังหวัด พบว่า เนื่องจากในระยะแรกของการบริหารจัดการ จังหวัดชลบุรีมีทั้ง
ผู้ติดเชื้อ ผู้ปุวย จํานวนมาก และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย จึงวางมาตรการเฝูาระวังเพ่ือไม่ให้มีการเสียชีวิตเพ่ิม 
ไม่มีการระบาดเพ่ิม และไม่ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขติดเชื้อ โดยดําเนินการตามนโยบาย
ของศบค.ชาติทุกมาตรการ แต่นํามาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัด จังหวัด
ชลบุรีเริ่มต้นได้เร็ว ประกอบกับภาวะผู้นําของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีวิสัยทัศน์ สามารถประสานงานกับ
ส่วนกลางและบูรณาการกับทุกภาคส่วนในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับพ้ืนที่ก็มีการประสานงาน
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นอย่างลงตัว รวมทั้งจังหวัดมีต้นทุนสูงทั้งความพร้อมของสถานพยาบาลและ
งบประมาณของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้ 
ปัญหาสําคัญ คือการเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทําให้
ยากลําบากในการคัดกรอง ติดตามผู้ติดเชื้อ และการบังคับใช้มาตรการที่กําหนดให้ เป็นไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพ ข้อเสนอของจังหวัดคือการเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของจังหวัดและการจัดทํายุทธศาสตร์เพ่ือเตรียม
รับมือกรณี Covid-19 กลับมาระบาดรอบที่สอง 
  2) สําหรับระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ในส่วนความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในฐานะหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดชลบุรี ซึ่งสามารถบูรณาการได้ดีมาก ทั้งในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณให้แก่
หน่วยงาน การปรับปรุงสถานที่ และการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ นายกอบจ.ชลบุรีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
คิดริเริ่มนอกกรอบในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบและเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในหลายกิจกรรม มีข้อเสนอที่น่าสนใจ  คือการสร้างเครือข่ายและพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการติดตามและเฝูาระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ รวมทั้งการจัดทําข้อมูลประชากรแฝง ท้องถิ่นอีก
รูปแบบหนึ่ง คือเมืองพัทยา ได้พบว่า เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีโครงสร้างองค์กรครอบคลุมภารกิจครบครัน 
มีงบประมาณค่อนข้างมาก มีบุคลากรพร้อม และมีมาตรฐานด้านสาธารณสุขที่ดีรองรับ แต่การเผชิญวิกฤติ
ครั้งนี้ได้บริหารงานด้วยโครงสร้างองค์กรตามปกติ ไม่ได้มีการจัดตั้งศูนย์อํานวยการกลางขึ้นมารับผิดชอบ
โดยเฉพาะ ทําให้ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน อย่างไรก็ตามเมืองพัทยามี
ผลงานเด่นในเรื่องการใช้แอพพลิเคชันมาช่วยเก็บข้อมูล และติดตามผู้สัมผัสเสี่ยง และมี Best Practice ใน
เรื่องการจัดระเบียบชายหาดอย่างเป็นระบบ มีข้อเสนอที่น่าสนใจ คือควรพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถติดตาม กํากับ ควบคุม ผู้มีความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดตั้ง   
คลังยาและอุปกรณ์เวชภัณฑ์กลางให้เพียงพอต่อการใช้งาน การลงทะเบียนประชากรแฝง และการวาง
ระบบบูรณาการข้อมูลระหว่างเมืองพัทยากับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี 
  3) ในระดับอําเภอ พบว่า แนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดชลบุรีสั่งการลงมา มีความชัดเจนและมี    
ความยืดหยุ่นเพียงพอ ทําให้อําเภอสามารถใช้กลไกตามสายการบังคับบัญชาในพ้ืนที่ ขับเคลื่อนเพ่ือปูองกัน   
เฝูาระวังการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปตามข้อสั่งการได้ ตลอดจนควบคุมดูแลให้ประชาชนปฏิบัติตาม
มาตรการที่ทางราชการกําหนดไว้ได้ ประกอบกับอําเภอมีการวางแผนที่ดีและมีความพร้อมในการปฏิบัติ  
ทั้งด้านทรัพยากร วัสดุ เวชภัณฑ์ และบุคลากร นายอําเภอมีภาวะผู้นําในการตัดสินใจและบูรณาการ    
การขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ โดยมีกลไกขับเคลื่อนที่เข้มแข็งทั้งฝุายปกครองท้องที่ อสม. 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชนและความร่วมมือของประชาชน ทําให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านปัญหา พบว่า ยังมีการฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดโดยเฉพาะ
ชาวต่างชาติมักไม่ให้ความร่วมมือ การขาดความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคของเจ้าหน้าที่การประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ต่าง ๆ แก่ประชาชนยังไม่ทั่วถึง อสม.มีจํานวนน้อยไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน มีข้อเสนอให้ใช้
ช่องทางติดต่อสื่อสารและสร้างแอพพลิเคชันการใช้งานมากขึ้น ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ควรจัดให้มี Local Quarantine แทน Home Quarantine และแก้ไขปัญหาการเดินเรือชายฝั่งที่ไปมา  
ส่งสินค้าและอาหารที่แท่นขุดเจาะกลางทะเลที่อยู่นอกเขต 12 ไมล์ทะเล ควรแก้ไขปัญหาขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องชัดเจนตรงกัน 
  4) ในระดับหมู่บ้าน พบว่า นโยบายและคําสั่งจากเบื้องบนมีความชัดเจน และสามารถ
นําไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนได้รับความสนับสนุนอย่างดียิ่งจากส่วนราชการใน 
จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นําที่เก่งได้รับความเชื่อถือและ
ทุ่มเทการทํางานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างมีบูรณาการ สามารถนํามาตรการต่าง  ๆ มาเริ่มปฏิบัติ
ในชุมชนได้เร็ว มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้ได้เร็วและทั่วถึง อย่างไรก็ตามมีปัญหา  
การไม่ยอมปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดและต่อต้านการกักตัวอยู่บ้าง อสม.และจิตอาสายังมีจํานวนน้อย
ไม่เพียงพอ มีข้อเสนอที่น่าสนใจ คือควรจัดทําฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ โดยเฉพาะด้านประชากร เนื่องจากมี
ประชากรแฝงจํานวนมาก และควรให้อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เข้ามาร่วมปฏิบัติการ 
ในพ้ืนที่ด้วย 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของจังหวัด ปัจจัยที่ทําให้ประสบความสําเร็จมีหลายประการ ได้แก่ การมี
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นําและมีเอกภาพในการบังคับบัญชาในทุกระดับ การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน 
การมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมและความพร้อมเพรียงของ
ประชาชน ซึ่งการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นเป็นตัวอย่างในเชิงการบริหาร
ประเทศอย่างหนึ่งว่าการกระจายอํานาจที่เหมาะสมให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหาร
มาตรการต่าง ๆ ของส่วนกลางนําไปสู่การปฏิบัติที่รวดเร็วสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพพ้ืนที่ 
ตลอดจนสามารถระดมความร่วมมือจากประชาชนได้มากขึ้น สําหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบใน         
การปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ทันที โดยวิธีการบริหารจัดการ
ตามปกติ ส่วนในด้านข้อเสนอต่าง ๆ ของพ้ืนที่ทุกระดับ จะเป็นประโยชน์ในการระงับยับยั้งการระบาด 
ของโรคไวรัสโควิดในจังหวัด กรณีเกิดกลับมาระบาดเป็นรอบที่  2 โดยเป็นข้อเสนอการแก้ปัญหา              
เชิงสถานการณ์ไม่ใช่เชิงระบบ ซึ่งยังไปไกลไม่ถึงการพัฒนาระบบราชการให้ทันสมัยที่สามารถแก้ไขปัญหา
หรือวิกฤติขนาดใหญ่ทุกชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็น “ระบบราชการยุคหลังโควิด” 
ถ้ามองในแง่ของการประเมินผลก็เป็นการประเมินแบบพ้ืนฐานที่ยังไปไม่ถึงระดับ  “Development 
Evaluation” ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อจํากัดในการศึกษาหลายอย่างโดยเฉพาะข้อจํากัดในเรื่องเวลา อย่างไรก็
ตามหวังว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับจังหวัดชลบุรี  โดยเป็นเสียงสะท้อนเพ่ือนําไป
พิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องให้ดีขึ้นในอนาคต รวมทั้งจะเป็นประโยชน์
สําหรับจังหวัดอ่ืน ๆ ที่จะนําไปพิจารณาคู่ขนานไปกับการดําเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
ในเรื่องเดียวกันนี้ด้วย และที่เป็นวัตถุประสงค์หลักของการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ครั้งนี้ 
คือหวังว่านักศึกษา นปส. รุ่นที่ 74 จะได้นําบทเรียนและประสบการณ์จากพ้ืนที่จริงไปใช้ให้เป็นประโยชน์
และสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการได้กว้างขวางมากขึ้น 
 ขอขอบคุณนักศึกษา นปส. 74 ทุกคน ที่มีความตั้งใจและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเรียนรู้
เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ทําให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่วางไว้ 
 


