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.................................................................................................................................................... .......................... 

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19  ที่เขาสูภาวการณระบาดใหญทั่วโลก (Pandemic) 
สําหรับประเทศไทย  การแพรระบาดไดกระจายลงสูระดับพ้ืนท่ีอยางกวางขวาง ทําใหรัฐบาลตองประกาศ
มาตรการรับมือที่เขมขนมากข้ึนเรื่อย ๆ ต้ังแตระดับจังหวัด อําเภอ ตําบลไปจนถึงระดับหมูบาน 

จากการหารือกับภาคีเครือขาย หนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ ตางเห็นพองกันวาการรับมือสถานการณ
ครั้งนี้ลําพังเพียงกลไกรัฐแตฝายเดียวจะไมสามารถดําเนินการใหบรรลุผลไดหากไมไดรับความรวมมือจาก
ประชาชนที่มีความรูความเขาใจตอสถานการณ ขอมูล วิธีการปฏิบัติตน หรือท่ีเรียกไดวาเปน “พลเมือง” และ
บทบาทของภาคสวนตาง ๆ ทางสังคมท่ีจะชวยกันหนุนชวยกลไกรัฐ ดังนั้น จึงรวมกันกําหนดใหมีวง
ปรึกษาหารือระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล เพ่ือใหเกิดความรวมมือระหวางพลังทางสังคม พลัง
ความรู และพลังของรัฐ ที่จะทําใหเกิดขอตกลง มาตรการทางสังคมที่จะสนับสนุนมาตรการทางการปกครอง
และมาตรการดานการดูแลสุขภาพ รวมถึงเห็นถึงบทบาทของภาคสวนตาง ๆ ท้ังวิชาการ ธุรกิจเอกชน และ
ประชาสังคม ในการรวมกันดําเนินการในลักษณะตาง ๆ อาทิ การเปนเครือขายเฝาระวัง การสงตอขอมูล 
ความรู ขาวสาร การระดมทรัพยากรเพ่ือหนุนชวยการดูแลรักษา การหาแนวทางการดูแลคนในชุมชน สังคม ฯลฯ 
โดยแตละหนวยงานจะมีนโยบายไปถึงหนวยงานในสังกัด/เครือขายระดับพ้ืนที่ใหรวมกันดําเนินการ 

กระบวนการจัดวงปรึกษาหารือระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ในสถานการณการแพรระบาดของ
โรค มีหลายส่ิงที่ตองคํานึงถึง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ใหสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรมและ
เหมาะสมกับสถานการณ การเชิญชวนผูเขารวมวงปรึกษาหารือจะแตกตางกันไปตามแตผูที่เกี่ยวของ ทั้งระดับ
จังหวัด อําเภอ และตําบล และลักษณะการจัดวงปรึกษาหารือก็ขึ้นอยูกับบริบทของสถานการณในขณะนั้น 
เชน การไมจัดวงปรึกษาหารือที่มีคนมากเกินไป และตองปฏิบัติตามมาตรการทางดานสุขภาพอยางเครงครัด 
เชน การมีระยะหางระหวางคนท่ีเหมาะสม (social distancing) การคาดหนากากอนามัย การลางมือบอย ๆ 
(อยางถูกวิธี) การไมใชของใชรวมกับผูอ่ืน ฯลฯ ซึ่งมีแนวทางการจัดกระบวนการปรึกษาหารือ 3 ระดับ ดังนี้ 

1) แนวทางการจัดวงปรึกษาหารือ รวมพลังพลเมืองต่ืนรู ชวยชาติ สูภัยโควิด 19 ระดับจังหวัด เครือขาย
สมัชชาสุขภาพจังหวัดเปนผูดําเนินการ 

2) แนวทางการจัดวงปรึกษาหารือ รวมพลังพลเมืองตื่นรู ชวยชาติ  สูภัยโควิด 19 ระดับอําเภอ คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปนผูดําเนินการ 
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3) แนวทางการจัดวงปรึกษาหารือ รวมพลังพลเมืองตื่นรู ชวยชาติ สูภัยโควิด 19 ระดับตําบล ทองถิ่น/ทองที่/
รพ.สต./สภาองคกรชุมชน รวมกันดําเนินการ 

 การรวมพลังทางสังคมครั้งน้ี นอกจากการจัดวงปรึกษาหารือกันในแตละระดับแลว ยังตองมีการ
เชื่อมโยงการทํางานรวมกันของแตละระดับ ใหเกิดการสงตอขอมูล ความรู การสนับสนุนการทํางานระหวาง
กัน รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานรวมกัน เชน ระดับอําเภอ มี คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) ทําหนาที่ในการกระตุน สนับสนุนและติดตามการจัดวงปรึกษาหารือระดับตําบล และเม่ือมีการ
สรุปผลจากแตละตําบลเปนภาพรวมอําเภอแลวจึงสงตอขอมูลไปสูระดับจังหวัด ซ่ึงอาจมีทั้ง ขอเสนอนโยบาย 
การขอรับการสนับสนุนจากภาคสวนตาง ๆ ไปใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในระดับตําบล ในสวนระดับจังหวัด
และอําเภอ ก็มีการสงตอนโยบาย ความรูไปสูระดับตําบลเพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการระดับตําบล การดําเนินการ
ทั้งหมดจะทําใหเกิดการสานพลังการทํางานแนวราบ (พลังทางสังคม) ไปหนุนเสริมการทํางานแนวด่ิง (พลัง
กลไกรัฐ)  

1. แนวทางการปฏิบัติตน ของบุคคลและครอบครัว  
2. การเปนเครือขายเฝาระวัง และประสานสนับสนุนขอมูลกับเจาพนักงานควบคุมโรคระดับตาง ๆ 
3. การชวยเหลือดูแลกันของคนในชุมชน ทองถิ่น สังคม การดูแลกลุมเปราะบางตาง ๆ ทั้งดานสุขภาพ  
   เศรษฐกิจ สังคม 
4. การจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหรองรับคนในชุมชน ทองถิ่น สังคมได 
5. การจัดการขยะ ส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะขยะติดเชื้อ 
6. การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมสาธารณะประโยชน อาสาสมัครตาง ๆ 
7. การจัดกิจกรรมทางสังคม ประเพณี 
8. การสื่อสาร รณรงค สรางความรูความเขาใจสูประชาชน และสาธารณะ 
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สมัชชาสุขภาพจังหวัด เปนกลไกท่ีทํางานนโยบายสาธารณะดานสุขภาพในระดับจังหวัด ที่มีทุน
เครือขายความรวมมือหลายภาคสวน แสดงบทบาทเปนแกนกลางประสานความรวมมือภาคสวนตาง  ๆ ทาง
สังคมและวิชาการใหเกิดการหารือรวมกับกลไกคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด เพ่ือสรางมาตรการทางสังคม
หนุนเสริมการทํางานของกลไกรัฐ รวมถึงทําขอตกลงถึงบทบาทของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภาควิชาการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ที่จะพัฒนาเครือขายเฝาระวัง เครือขายขอมูล
ขาวสาร การระดมทุน ทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานของภาครัฐ ภาคประชาสังคม องคกร
เอกชนและจิตอาสาตาง ๆ ทั้งระดับจังหวัดไปจนถึงระดับตําบล 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. วัตถุประสงค เพ่ือระดมการมีสวนรวมจากทุกองคกร ทุกรูปแบบ จํานวนไมเกิน 20 คน ท่ีประกอบดวย

ภาครัฐ ทองถิ่น ภาควิชาการ และธุรกิจเอกชน ไดแก ผูวาราชการจังหวัด/นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด/
องคการบริหารสวนจังหวัด/สมัชชาสุขภาพจังหวัด/ประธานชมรมสาธารณสุขอําเภอ/ศูนยประสานงาน  



5 

 

เครือขายหลักประกันสุขภาพประชาชน/ชมรม อสม./สื่อมวลชนทองถิ่น/ขบวนองคกรชุมชน/ศูนยประสานงาน
ภาคีการพัฒนาจังหวัด/สถาบันวิชาการศึกษา/วิชาชีพ/วิชาการ ในการสรางความรวมมือ หนุนเสริมใหเกิด
มาตรการทางสังคมระดับอําเภอและตําบล 

2. รูปแบบการดําเนินงาน:  
2.1 จัดวงปรึกษาหารือ วงเล็ก ๆ ไมเนนวงใหญ หามาตรการที่เปนรูปธรรม และใหเกิดความรวมมือ 

ระหวางภาคประชาสังคมกับภาครัฐอยางใกลชิด 
- การนําเสนอสถานการณปญหาและบทบาทภาคสวนตาง ๆ 
- การหามาตรการและความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคประชาสังคม 

2.2 หาโอกาสในการทําใหเกิดการปรึกษาหารือระหวางภาคีเครือขายภาคประชาสังคม เอกชน และ
ภาครัฐ โดยเฉพาะคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดซ่ึงมี ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ 
และมีนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม
ทุกภาคสวนในการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม 

3. ประเด็น (ตัวอยางประเด็นการพูดคุย) 
3.1 ความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ในระดับจังหวัด กับการหนุนเสริมใหเกิด ความรวมมือหรือขอตกลง

ในระดับอําเภอ ตําบล  
3.2 ความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ในระดับจังหวัดกับการหนุนเสริมใหเกิดความรวมมือหรือขอตกลงใน

ระดับอําเภอและตําบล 
3.3 บทบาทภาคประชาสังคมในการหนุนชวยใหประชาชนตระหนักและใหความรวมมือกับมาตรการ

ภาครัฐ 
3.4  กิจกรรมอ่ืน ๆ ตามบริบทพื้นที ่

4. ผลที่เกิดข้ึน 

4.1 เกิดความรวมมอืของภาคสวนตาง ๆ ในระดบัจังหวัดในการแกไขปญหาโรคโควิด 19 
4.2 เกิดขอตกลงรวมในการหนุนเสริมใหเกิดมาตรการทางสังคมระดับอําเภอและตําบล 

5.  แหลงงบประมาณ: สมัชชาสุขภาพจังหวัด/ทุนทรัพยากรในจังหวัด เชน องคการบริหารสวนจังหวัด(อบจ.)       
     /ภาคธุรกิจเอกชน ฯลฯ 
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การดําเนินงานระดับอําเภอซึ่งมี พชอ. เปนกลไกสําคัญทําหนาที่ประสานภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ในระดับอําเภอใหเขามารวมกันหารือถึงมาตรการทางสังคมชวยหนุนเสริมการดําเนินงานของกลไกหนวยงาน
ภาครัฐ รวมถึงกําหนดแนวทางการสนับสนุนการจัดวงปรึกษาหารือระดับตําบล และการเปนจุดประสานการ
ทํางานระหวางระดับจงัหวัดและระดับตําบล ใหเกิดการสงผานขอมูล ความรู และผลการดําเนินการ 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. วัตถุประสงค เพ่ือเปดพ้ืนที่กลางระดมการมีสวนรวมจากทุกองคกร ทุกรูปแบบ ในการสรางมาตรการทาง
สังคม และหนุนเสริมการสรางมาตรการสังคมระดับตําบลรับมือโควิด 19 

2. สถานที่ประชุม: ที่วาการอําเภอ ศาลาประชาคม หรือ โรงเรียน หรือ พิจารณาตามบริบทของพ้ืนที่ 
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3. องคประกอบผูเขาประชุม 
3.1 นายอําเภอ ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ทําหนาที่ประธานท่ี

ประชุมและกลาวเปดการประชุม 
3.2 สาธารณสุขอําเภอ(สสอ.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ พชอ. และมีโรงพยาบาลชุมชนสนับสนุน

ดานขอมูลและวิชาการ 
3.3 ผูเขาประชุม ควรมีจํานวนไมมาก พิจารณาตามบริบทของอําเภอ ท้ังควรประกอบดวยผูแทน จาก 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) องคกรเอกชน, ชมรมอสม. ศูนยประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน, เครือขายภาคประชาสังคมตาง ๆ ในระดับอําเภอ, พระสงฆ 
สื่อมวลชนทองถ่ิน เปนตน  

4. ระยะเวลาการประชุม คร่ึงวัน หรือตามสถานการณพ้ืนที่ 

5. ขั้นตอนการดําเนินการประชุม 
5.1  ชวงที่ 1 เปนการใหขอมูลสถานการณ นโยบาย ความรูจากดานการแพทย และกรอบแนวคิด
เบื้องตนจากภาคประชาสังคม 
5.2  ชวงที่ 2 เปนการปรึกษาหารือ กําหนดมาตรการทางสังคม รูปธรรมของกิจกรรมตาง  ๆ ใชวิธี
แบงกลุมยอยหารือ มวีิทยากรกระบวนการ (facilitator) ประจํากลุม และนํามาสรุปรวมกัน 
5.3  ชวงท่ี 3 เปนการประกาศมาตรการรวมกันของทุกภาคสวน 

6. ประเด็น (ตัวอยางประเด็นการพูดคุย) 
6.1  ความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ในระดับอําเภอ กับการหนุนเสริมใหเกิด ความรวมมือหรือขอตกลง    
      ในระดับอําเภอ ตําบล 
6.2  บทบาทภาคประชาสังคมในการหนุนชวยใหประชาชาชนตระหนักและใหความรวมมือกับมาตรการ  
      ภาครัฐ 
6.3  อ่ืน ๆ ตามบริบทพื้นที่  

7. ผลที่เกิดข้ึน 
7.1  เกิดความรวมมือของทุกภาคสวนการปองกัน เฝาระวัง และแกไขปญหา 
7.2  เกิดการประกาศมาตรการทางสังคมท่ีทุกภาคสวนตกลงจะแกไขปญหารวมกัน 
7.3  แนวทางการสนับสนุนและติดตามการสรางมาตรการสังคมระดับตําบล 

8. แหลงงบประมาณ : คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 
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เนนการสรางความรวมมือและการหารือ 3 ภาคสวน ไดแก ภาครัฐ (ทองถิ่น/ ทองที่) ภาควิชาการ 
(รพ.สต./อสม.) และภาคสังคม (สภาองคกรชุมชน/ประชาชน/ฯลฯ) เพ่ือใหประชาชนในตําบลมีความรูความ
เขาใจตอสถานการณ กลไก วิธีการดําเนินงานของภาครัฐ เห็นบทบาทของภาคสวนตาง  ๆ จนทําใหเกิดการ
สรางขอตกลงรวม มาตรการทางสังคม ที่ภาคสวนตาง ๆ และประชาชนในทองถิ่นจะรวมกันดําเนินการ เพ่ือ
หนุนเสริมการทํางานของภาครัฐในภาวะวิกฤติ ขอตกลงรวมหรือมาตรการตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจะถูกนําไปปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรมภายใตการสนับสนุนทรัพยากรของ ทองถิ่น/กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล/กองทุน
สวัสดิการชุมชน/ผูประกอบการ ภาคธุรกิจเอกชน ฯลฯ เพ่ือรวมกันสูภัยโควิด 19 ใหสําเร็จ 
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ทรัพยากรท่ีใชในการจัดกระบวนการปรึกษาหารือและการทํากิจกรรมตามขอตกลงหรือมาตรการเปน
การระดมทรัพยากรท่ีมีในพ้ืนที่  ไมวาจะเปนจากทองถิ่น จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล/ทองถิ่น (โดยมี
สภาองคกรชุมชนตําบลเปนผูเขียนโครงการเสนอและมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปนพ่ีเลี้ยงสนับสนุน) 
หรือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล 

 

สิ่งสนับสนุน 

1. นโยบายจากกระทรวงมหาดไทยถึงผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และทองถิ่นทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
2. นโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขถึงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ   
    อําเภอ (พชอ.) และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 
3. ตัวอยางการเขียนโครงการเสนอกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล/ทองถิ่น 
4. ตัวอยางการเขียนประกาศธรรมนูญ/ขอตกลงตําบล 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. วัตถุประสงค เพ่ือเปดพื้นท่ีกลางท่ีระดมการมีสวนรวมจากทุกองคกร ทุกรูปแบบในการสรางมาตรการทาง
สังคมรับมือโควิด 19 

2. รูปแบบการดําเนินงาน:  
2.1.  ใชกลไกสภาองคกรชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล รวมกับกลไกภาคพลเมือง จัดเวทีระดม

ความคิดและรูปธรรมการจัดการ  
2.2.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสนับสนุนดานขอมูลและวิชาการ, องคกรปกครองสวนทองถิ่น

สนับสนุนดานทรัพยากร 

3. สถานที่ประชุม: ตามบริบทพ้ืนที่ อาจใช ศาลาประชาคม, ศาลาวัด หรือ หองประชุมของโรงเรียน, เปนตน 
4. องคประกอบผูเขาประชุม 

4.1 นายกเทศมนตรี/องคการบริหารสวนตําบล 
4.2 รพ.สต สนับสนุนดานขอมูลและวิชาการ 
4.3 สภาองคกรชุมชนทําหนาที่ฝายเลขานุการฯท่ีประชุม 
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4.4 ผูเขาประชุม จํานวนไมควรมาก พิจารณาตามบริบทของพ้ืนที่ ประกอบดวยแกนนําหรือผูแทน จาก   
เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/สภาองคกรชุมชน/องคกรเอกชน/ชมรม อสม. /ศูนยประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน/เครือขายภาคประชาสังคมตาง ๆ ในระดับพ้ืนที่/ผู อํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/กํานัน/ผูใหญบาน/ผูนําชุมชน/พระสงฆ เปนตน  

5. ระยะเวลาการประชุม คร่ึงวัน หรือตามสถานการณพ้ืนที่ 

6. ขั้นตอนการดําเนินการประชุม 
6.1 ชวง 1 เปนการใหขอมูลสถานการณ นโยบาย ความรูจากดานการแพทย และ กรอบแนวคิดเบื้องตน

จากภาคประชาสังคม 
6.2 ชวงท่ี 2 เปนการปรึกษาหารือ กําหนดมาตรการทางสังคม รูปธรรมของกิจกรรมตาง ๆ ใชวิธีแบงกลุม

ยอยหารือ มีวิทยากรกระบวนการ (facilitator) ประจํากลุม และนํามาสรุปรวมกัน 
6.3 ชวงท่ี 3 เปนการประกาศมาตรการ/ขอตกลงรวมกันของทุกภาคสวน 
6.4 กําหนดการประชุม (ตามแนบ) 

7. ประเด็น (ตัวอยางประเด็นการพูดคุย) 
7.1  เราจะชวยกันทําใหคนในชุมชนของเรา ไมตื่นตระหนก แตเกิดความตระหนักในการปองกัน ปฏิบัติตัว

ใหถูกตองตามคําแนะนําของ กรมควบคุมโรค ไดแก “กินรอน ชอนฉัน อยูหางกัน หม่ันลางมือ
(อยางถูกวิธี)” ไดอยางไร  

7.2  การเฝาระวังในชุมชนจะทําอยางไร การปองกันไมใหเชื้อโรคแพรระบาดเขาชุมชน และจะทําอยางไร
ถึงจะทราบวา มีผูเสี่ยง ผูสัมผัส หรือ ผูปวยในชุมชน 

7.3  ระหวางนี้ มีคนกลับจากกรุงเทพจํานวนมาก หากมีผูที่เขาขายกักตัวเองจะทําอยางไรใหผูสัมผัส หรือ 
ผูปวย กักตัวเองในบานอยางเครงครัด และชุมชนจะชวยเขาดานความเปนอยู อาหารการกิน ดาน
จิตใจ ไดอยางไรบาง?  

7.4  จะทําอยางไรใหระบบบริการสาธารณูปโภค โครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะตาง ๆ เชน 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ประปาชุมชน ไฟฟา บริการเก็บขยะ ตลาดสด รานคาชุมชน วัด 
ไมเกิดเปนจุดแพรกระจายเชื้อโรค 

7.5  จะมีวิธีการการจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล/สิ่งแวดลอม ใหปลอดภัยไดอยางไร? เชนการกําจัดขยะติดเชื้อ
จากบาน การปองกันการสัมผัสขยะติดเชื้อของพนักงานเก็บขยะจะทําอยางไร?  

7.6 กิจกรรมตามประเพณีที่ไมสามารถงดการจัดงานได จะมีวิธีการปฏิบัติอยางไร จึงจะปลอดภัย เชน 
งานศพ งานแตงงาน งานทําบุญข้ึนบานใหม หรือการปฏิบัติตามประเพณีทางศาสนา 
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7.7 คนในชุมชนจะมีสวนรวมการทํากิจกรรมอ่ืน ๆ เชน การรวมมือกันในการทํา กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนตาง ๆ การผลิตหนากากผา, สนับสนุนหรือชวยเหลือหมอ พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข 
ใหปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย ลดภาระการทํางานของเจาหนาท่ีไดอยางไร 

7.8  ชุมชนจะชวยกันดูแล กลุมบุคคลตาง ๆ เชน พระสงฆ นักบวช หรือ คนเปราะบาง เชน ผูสูงอายุ 
ผูปวยโรคเรื้อรัง คนดอยโอกาสตาง ๆ เพ่ือลดผลกระทบทั้งดาน สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ได
อยางไรบาง 

7.9 ในสถานการณที่ยากลําบาก ท้ังจาก โรคระบาด, ภัยแลง, ตกงาน ฯลฯ ชุมชนจะรวมมือรวมใจกันทํา
ใหคนในชุมชนใหมีความรัก ไมแกงแยง แต แบงปน ชวยเหลือกัน ไมเห็นแกตัว ไมฉวยโอกาสจาก
ความเดือดรอนของสังคม จะทําใหชุมชนของเรา เปนชุมชนท่ีมีความสุขไดอยางไร? ตองระบุใหได วา 
กิจกรรมตาง ๆ น้ัน ใครจะทําในสวนใดไดบาง เริ่มจากประชาชน ครอบครัว หางราน ผูประกอบการ 
ผูนําทองถ่ิน ทองที่ ผูนําทางสังคม ศาสนา หนวยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม กลุม
ประชาชนทุกกลุม   

8. ผลท่ีเกิดขึ้น 

8.1  เกิดความรวมมือของทุกภาคสวนในการปองกันเฝาระวัง และแกไขปญหา 
8.2  เกิดการประกาศธรรมนูญ/ขอตกลงของชุมชนที่ทกุภาคสวนตกลงจะแกไขปญหารวมกัน 
8.3  เกิดมาตรการทางสังคมสําหรับเปนแนวทางปฏิบัติที่คนในชุมชนใหความรวมมือ 

9. แหลงงบประมาณ :  องคกรปกครองสวนทองถิ่น/กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล/กองทุนสวัสดิการชุมชน ฯลฯ 
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(ตัวอยาง)  

ประกาศธรรมนูญ/ขอตกลงตําบล......... 
ปองกันควบคุมและแกไขปญหาโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

อําเภอ...............................จังหวัด............................... 

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

ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) ใหมีการแพรกระจายของโรคโควิด 19 เปน “ภาวะการระบาดใหญทั่วโลก” 
และประเทศไทยก็ไดประกาศใหเปนโรคติดตออันตราย ซ่ึงทํามีผูปวยจากไวรัสสายพันธุใหมนี้ รวมทั้ง
ประชาชนกลุมเสี่ยงท่ีตองอยูในระหวางเฝาระวัง กักบริเวณในที่พํานักเพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็ว เปนภาระงาน
หนักของโรงพยาบาลและบุคคลากรในระบบสาธารณสุขอยางมาก และสรางความตื่นตระหนกในหมูประชาชน
วงกวางมากขึ้นเร่ือย ๆ ผลกระทบทั้งดานสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศเร่ิมเห็น
ชัดเจนมากข้ึน สถานการณวิกฤติของประเทศจากภัยดังกลาว มีความจําเปนอยางยิ่งที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น  
สภาองคกรชุมชน กลุมองคกรภาคประชาชน เครือขายภาคสังคม อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ผู นํา
ทางศาสนา หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของตองจับมือรวมพลังแสดงบทบาทรวมรับผิดชอบ  
และหนุนเสริมเพ่ือชวยเสริมมาตรการของรัฐอยางเปนระบบและเปนเอกภาพในการรับมือกับการระบาด 
ของไวรัส ดวยการบูรณาการภารกิจ เคร่ืองมือ และทรัพยากรของแตละองคกรเขาดวยกันรวมกันขับเคลื่อน
ยกระดับการรับรูและการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนทองถิ่น เปลี่ยนจากประชาชนท่ีตื่นตระหนก  
เปนพลเมืองท่ีตื่นรูและตระหนักในการดูแลตนเอง ครอบครัว สังคม และมีสวนรวมในการหนุนชวยมาตรการ
ตาง ๆ ของภาครัฐ ในการสูภัยโควิด 19  
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ดวยเหตุนี้ ประชาชนในตําบล..............ทุกภาคสวน จึงไดปรึกษาหารือและระดมสมองรวมกันอยางมี
สวนรวมเพ่ือหาขอตกลงรวมกันในการสรางมาตรการทางสังคมในระดับตําบล ใหสามารถปองกันและแกไข
ปญหาจากการแพรระบาดของโรคดังกลาวไดตามความจําเปน เหมาะสม และทันตอสถานการณได  จึงได
กําหนดมาตรการทางสังคมรวมกันเพ่ือเปนมาตรการสงเสริมสนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการ
แพรระบาดของโรคไมใหเกิดขึ้นในตําบล รวมทั้งหาแนวทางหรือเตรียมการฟนฟูสุขภาวะของคนในชุมชนที่
ไดรับผลกระทบจากเชื้อไวรัสสายพันธุใหม COVID-19 ใหสามารถกลับมามีรางกาย จิตใจ และคุณภาพชีวิตที่ดี
ตอไป ดังนี้ 

หมวดที่ 1  
บททั่วไป 

 ขอ 1 ขอตกลงน้ีเรียกวา ธรรมนูญตําบลปองกันควบคุมและแกไขปญหาโรคไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด 19) ตําบล....................... อําเภอ................................. จังหวัด............................ ............. 
 ขอ 2 ขอตกลงน้ีใชเปนขอบังคับตามกฎประชาคมของตําบล....................... ท้ัง.......หมูบาน ใหทุกคน
ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันควบคุมโรคติดตออันตราย และปฏิบัติตามกฎ กติกาของชุมชนและ
บังคับใชโดยชุมชน ประกอบกับตองมีการแจงแนะนําเตือนบุคคลภายนอกท่ีเขามาในชุมชนเราดวย 

 ขอ 3 คณะกรรมการปองกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด  19)  ประกอบดวย
............................................................................................................................. .................................................
. โดยคณะกรรมการมีหนาที่ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามธรรมนูญ/ขอตกลงตําบล 

ขอ 4 คณะกรรมการปองกันและควบคุมโรคโควิด 19 ดําเนินการจัดทําโครงการ เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือตําบล ขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จากหนวยงานตาง ๆ หรือการรับบริจาค หรือการระดมทุน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตาม
ธรรมนูญ/ขอตกลง 

ขอ 5 ………………………………………………………………………………………………………..…………………. 
 

หมวดที่ 2  
การปฏิบัติตนของบุคคลและครอบครัว 

 ขอ 6 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ขอ 7 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 ขอ 8 ………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 ขอ 9 …………………………………………………………………………………………………………………..………. 
 ขอ 10 …………………………………………………………………………………………….……………..……………. 

หมวดที ่3  
การชวยเหลือดูแลกันในชุมชน การดูแลกลุมเปราะบาง 

 ขอ 11 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ขอ 12 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ขอ 13 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ขอ 14 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ขอ 15 ………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

หมวดที่ 4  
การจัดการสาธารณูปโภค โครงสรางพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะตาง ๆ 

 ขอ 16 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ขอ 17 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ขอ 18 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ขอ 19 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ขอ 20 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

หมวดที่ 5  
การจัดการสิ่งแวดลอม ขยะติดเชื้อ 

 ขอ 21 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ขอ 22 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ขอ 23 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ขอ 24 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ขอ 25 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
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หมวดที่ 6  
การจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน อาสาสมัครตาง ๆ 

 ขอ 26 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ขอ 27 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ขอ 28 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ขอ 29 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ขอ 30 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

หมวดที่ 7  
การจัดกิจกรรมสังคมและประเพณี 

ขอ 31 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ขอ 32 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ขอ 33 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ขอ 34 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ขอ 35 ………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

 

หมวดที่ 8  
การรณรงคประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจ 

ขอ 36 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ขอ 37 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ขอ 38 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ขอ 39 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ขอ 40 ………………………………………………………………………………………………………………………….  
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บทลงโทษ 

 ขอ 41 หากมีผูไมปฏิบัติตามขอตกลงนี้ คณะกรรมการปองกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด  19) ของระดับตําบลและหมูบาน มีสิทธิ์พิจารณาดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

- หนังสือวากลาวตักเตือน 
- ประกาศตามหนังสือวากลาวตักเตือนไว ณ ศาลาหมูบาน 
- ตัดสิทธิประโยชนในการจัดสวัสดิการของหมูบาน 
- แจงเจาหนาที่ของทางราชการดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 

 ขอ 42 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ขอ 43 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 44 การแกไขเพ่ิมเติมขอตกลงฉบับนี้ ใหกระทําโดยขั้นตอนเดียวกับการจัดทํา โดยมี
คณะกรรมการเปนหนวยงานรับผิดชอบในกระบวนการ โดยตอเสนอหลักการและเหตุผลประกอบท่ีชัดเจน 
และผานการปรึกษาหารือในคณะทํางานอยางนอย 3 ครั้ง และแจงวาระดังกลาวตอประชาชน กอนการเปด
เวทีความคิดเห็นอยางนอย 15 วัน มติการแกไขเพ่ิมเติมตองมีผูเห็นชอบไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของผูเขารวม
ประชาคม 

จึงประกาศใหทราบและยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดโดยทั่วกัน 

     ประกาศ ณ  วันที่..  เดือน.................... 

 

   ลงชื่อ..........................................................  
   (     ) 
   นายกองคการบริหารสวนตําบล/นายกเทศมนตรี.................... 
 

ลงชื่อ..........................................................  
   (     ) 
   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล........................ 
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ลงชื่อ..........................................................  
   (     ) 
     กํานันตําบล 
    

ลงชื่อ..........................................................  
   (     ) 
   ประธานสภาองคกรชุมชนตําบล........................ 
 

ลงชื่อ..........................................................  
   (     ) 
     ผูใหญบาน  
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