การปฏิบัติการของหน่วยเคลื่อนที่เร็วศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ประชาสัมพันธ์และเน้นย้าให้ประชาชนการออกกาลังกายบริเวณริมเขื่อนเจ้าพระยา

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. นายธรินทร์ นวลฉวี ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และเน้นย้าให้ประชาชนการ
ออกกาลังกายบริเวณริมเขื่อนเจ้าพระยา ใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19
ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามมาตรการ(สวมใส่แมส) แต่มีบางส่วนที่ไม่
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค covid-19 แต่เมื่อตักเตือนก็ให้ความร่วมมือทุกราย
ข้อเสนอแนะ
1. เห็นควรมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี อาเภอเมืองสิงห์บุรีและเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่สวมใส่ หน้ากาก 100% เมื่อออกจากเคหะสถาน
2. แจ้งสถานีตารวจภูธรเมืองสิงห์บุรี จัดกาลังเจ้าหน้าที่ ตรวจและกาชับผู้ออกกาลังกายและผู้สัญจรไปมา
ให้สวมหน้ากาก 100% และหากเตือนแล้ว ฝ่าฝืนให้ดาเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายต่อไป

การปฏิบัติการของหน่วยเคลื่อนที่เร็วศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
อาเภอทุกอาเภอรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย

ตามข้อสั่งการของนายชานาญวิทย์ เตรัตน์ ผวจ.สิงห์บุรี ได้มอบหมายให้ศูนย์ดารงธรรมทุกอาเภอ
ติดตามและรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพื้นที่ชุมชน หรือ พื้นที่ที่มีผู้คนเป็นจานวนมาก ณ ตลาดสด และตลาดนัด เพื่อ
ตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องให้ประชาชนสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกนอกเคหสถาน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องประชาชน ที่มา
จับจ่ายใช้สอยสินค้าบริเวณตลาดนัดให้ตระหนักถึงอันตรายของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการดารงชีวิตของประชาชน โดยได้ดาเนินการเน้นย้าให้
ประชาชนทาหน้าที่ของตนให้ใส่หน้ากากอนามัย 100% เมื่อออกจากบ้าน
ผลการปฏิบัติงานแต่ละอาเภอ ดังนี้
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี บูรณาการกับ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี
อาเภอเมืองสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี และสาธารณสุขอาเภอเมืองสิงห์บุรี
ผลการปฏิบัติ
ไม่พบผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ในการสวมหน้ากากอนามัยแต่อย่างใดการดาเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

อาเภออินทร์บุรี
พันจ่าเอกเอกราช นาคทอง ปลัดอาเภอประจาตาบลอินทร์บุรี นายธีรวุทธ ภักดีรักษ์ กานันตาบลอินทร์บุรี
ผู้ใหญ่บ้านตาบลอินทร์บุรีทุกหมู่บ้าน สารวัตรกานัน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล ฝ่ายปกครองตาบล
อินทร์บุรี โดยได้ดาเนินการเน้นย้าให้ประชาชนทาหน้าที่ของตน ช่วยชาติ ได้แก่
1.ใส่หน้ากากอนามัย 100% เมื่อออกจากบ้าน
2.เชิญชวนให้ลงทะเบียน รับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ช่วยชาติ
3.เดินทางเท่าที่จาเป็น
4.เคร่งครัดปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHTTA
ผลการปฏิบัติ
ไม่พบผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ในการสวมหน้ากากอนามัย แต่อย่างใดการดาเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

อาเภอท่าช้าง
นายต้นโชค บุญยิ่ ง ปลัดอาเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ) รักษาราชการแทนนายอาเภอท่าช้าง
ได้ป ระชุม ศูน ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์โ ควิ ดอ าเภอท่า ช้า ง เมื่อ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมอาเภอท่าช้าง โดยมีข้อสั่งการให้ส่ วนราชการ ปลั ดอาเภอประจาตาบล กานันทุกตาบล
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดาเนินการดังนี้
1. เร่งรัดประชาสัมพันธ์มาตรการของทางราชการ โดยเคร่งครัดเน้นย้าผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
รายงานตัวต่อกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน และลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีทุกคน ปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2. ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเตรียมฉีดวัคซีนผ่าน application "หมอพร้อม"
3. เน้นย้าประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ให้ประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหะสถานหรือสถานพานัก และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA
4. เน้ นย้ าองค์ การปกครองส่ วนท้ องถิ่ น จั ดตั้ งศู นย์ ช่ วยเหลื อประชาชนที่ เดื อดร้ อนหรื อได้ รั บ
ผลกระทบจากการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเร่งด่วน
ผลการปฏิบัติ
1. ปลัดอาเภอประจาตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ลงพื้นที่ตลาด ชุมชน ร้านค้า เพื่อประชาสัมพันธ์
ตามข้อสั่งการของจังหวัด ให้ถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
2. ขอรับการสนับสนุนเครื่องอุปโภค - บริโภค จากสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อมอบให้แก่
ผู้ที่ต้องถูกกักตัว
3. ผู้นาท้องที่ ร่วมบริจาคและรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย และต้องกักตัว 14 วัน
4. องค์การปกครองส่ว นท้องถิ่น ในพื้นที่ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนหรือได้รับ
ผลกระทบฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

อาเภอบางระจัน
วัน ศุกร์ ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอาเภอบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางสาวพิชาวีร์ ฤกษ์วิตรัตน์ ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง และอส.อ.ณัฐพงษ์ เต่าทอง
สมาชิก อส. อาเภอบางระจัน บูรณาการร่วมกับนายเทิดไทย มีสะอาด สาธารณสุขอาเภอบางระจัน เจ้าหน้าที่
ตารวจ สภ.บางระจัน นาโดย พ.ต.ต. สมยศ เสมอเหมื อน สารวัตรปราบปราม สภ.บางระจัน (ภายใต้การ
อานวยการของ พ.ต.อ.วรพันธุ์ พิสุทธานนท์ ผกก.สภ.บางระจัน) ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และเน้นย้าให้
ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดังนี้
๑.เน้นย้าให้ประชาชนปฎิบัติตามมาตรการ DMHTTอย่างเคร่งครัด
๒.ขอความร่วมมือ ให้บุคคลที่มาจากต่างพื้นที่ปฏิบัติตามแนวทางการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
๓.ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถาน
ผลการปฏิบัติ
เป็นไปด้วยความเรียบเรียบร้อย ประชาชนมีการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และปฎิบัติตาม
มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด

อาเภอพรหมบุรี
วัน ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. นายเจษฎา ปาลวั ฒ น์ ปลั ด อ าเภอรั ก ษาราชการ
แทนนายอาเภอพรหมบุรี มอบหมาย นายณัฐวุฒิ เรือ งสม ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ปกครอง
สมาชิ ก อส. เจ้ า หน้ า ที่ ต าบลสมาร์ ท ที ม ร่ ว มกั บ นายพู น ศั ก ดิ์ แสงมณี นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข อ าเภอ
นายเอกสิทธิ์ ช้างคา นักวิชาการสาธารณสุขอาเภอ และเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.พรหมบุรี ลงพื้นที่ตรวจตลาดนัด
หน้าอาเภอพรหมบุรี ม.3 ต.บางน้าเชี่ยว และตลาดนัดปากบาง ม.1 ต.พรหมบุรี ตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และเน้นย้าให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกนอกเคหสถานเจ้าหน้าที่ชุดตรวจ ให้คาแนะนาแม่ค้าและประชาชนปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยยึดหลัก D-M-H-T-T
ผลการปฏิบัติ
แม่ค้าและประชาชนให้ความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัย 100% ตามมาตรการที่จังหวัดสิงห์บุรี
กาหนดอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติการของหน่วยเคลื่อนที่เร็วศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
รณรงค์ให้แม่ค้าและประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี

วัน จั น ทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ตลาดสดเทศบาลเมื อ งสิ ง ห์ บุ รี
นายชานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้สั่งการให้ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี บูรณาการกับ
อ าเภอเมื อ งสิ ง ห์ บุ รี สาธารณสุ ข อ าเภอ ต ารวจ สภ.เมื อ งสิ ง ห์ บุ รี ท้ อ งถิ่ น อ าเภอ
เจ้ า หน้ า ที่ ท หาร
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี สื่อมวลชนในพื้นที่ และเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ลงพื้นที่
เพื่อรณรงค์และสร้ างการรับรู้ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลเมือง
สิงห์ บุ รี ให้ ส วมหน้ ากากอนามัย หรื อหน้ ากากผ้ า 100% ตลอดจนเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ 60 ขึ้นไป
และมีโรคร้ายเเรง 7 โรค ลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผลการปฏิบัติ
1. พบการสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า 100%
2. พบว่ายังมี ผู้สูงอายุจานวนหนึ่งไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนฯ เนื่องจากยังไม่มั่นใจถึงความปลอดภัย
ข้อเสนอแนะ
ให้สาธารณสุขอาเภอเมืองสิงห์บุรี และ อสม. ในพื้นที่ สร้างการรับรู้และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน เพื่อให้ไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนต่อไป

กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางชั้น 1 อาเภอเมืองสิงห์บรุ ี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ 036 – 507444 โทรสาร 036507443
Email : sbrdamrong@gmail.com
Facebook : ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
Line ID : sbrdamrong

