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ประจําป4งบประมาณ ๒๕๖๔ 
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มาตรการป#องกันการแพร%ระบาด 
ภายใน กอท

กองอสังหาริมทรัพย� ฐานทัพเรือสัตหีบ
๑

ความสําคัญและความเป1นมาขององค�ความรู-ท่ีมีการจัดการเพ่ือให-เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป1นเลิศ ระบุเหตุผล ความจําเป1น 
ป?ญหาหรือความต-องการ ความเป1นมาและเส-นทางการพัฒนาขององค�ความรู-ท่ีมีการจัดการเพ่ือให-เกิดวิธีปฏิบัติท่ี
เป1นเลิศ 
 

๑.๑ ความสําคัญองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัตทิี่เป�นเลิศ
 ในสถานท่ีทํางานร�วมกัน ถือว�ามึความสําคัญ
เนื่องจากมีการรวมกลุ�มกันทํางานในสถานท่ีทํางาน
ต-านโควิด ๑๙ในฐานวิถีชีวิตใหม� หรือท่ีเรียกว�า 
ชัดเจน ได-อย�างถูกต-องต�อไป 
 
 

๑.๒ ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
 เนื่องด-วยในป4 ๒๕๖๓ เกิดการระบาดของโรคติดเ

รวมถึงประเทศไทยก็ประสบป?ญหาจากโรคไวรัสโคโรนา 

ป?จจุบันนี้ ได-มีกระบวนการในการเฝ�าระวัง ควบคุม ป�องกัน

ปฏิบัติสําหรับประชาชน และผู-ประกอบอาชีพหลายกลุ�ม เพ่ือให-การปฏิบัติตนได-อย�างถูกต-องและลดการ

ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID 
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มาตรการป#องกันการแพร%ระบาด COVID 19 
ภายใน กอท.ฐท.สส. 

กองอสังหาริมทรัพย� ฐานทัพเรือสัตหีบ 
๑.ความสําคัญและความเป�นมา 

ความสําคัญและความเป1นมาขององค�ความรู-ท่ีมีการจัดการเพ่ือให-เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป1นเลิศ ระบุเหตุผล ความจําเป1น 
ป?ญหาหรือความต-องการ ความเป1นมาและเส-นทางการพัฒนาขององค�ความรู-ท่ีมีการจัดการเพ่ือให-เกิดวิธีปฏิบัติท่ี

ความสําคัญองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัตทิี่เป�นเลิศ 
ว�ามึความสําคัญในการลดการแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

มกันทํางานในสถานท่ีทํางานดังนั้นสิ่งท่ีต-องดําเนินการต�อไป คือการพัฒนา
หรือท่ีเรียกว�า “New Normal” ให-เห็นเป1นรูปธรรมของการดําเนินมาตรการท่ี

ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID 

ประสบป?ญหาจากโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นี้ด-วยเช�นกัน การระบาดของโรคในช�วงแรกจนถึง

นี้ ได-มีกระบวนการในการเฝ�าระวัง ควบคุม ป�องกันโรค แต�ยังคงไม�หมดไป มีการประกาศมาตร

ปฏิบัติสําหรับประชาชน และผู-ประกอบอาชีพหลายกลุ�ม เพ่ือให-การปฏิบัติตนได-อย�างถูกต-องและลดการ

COVID - 19 

COVID 19  

ความสําคัญและความเป1นมาขององค�ความรู-ท่ีมีการจัดการเพ่ือให-เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป1นเลิศ ระบุเหตุผล ความจําเป1น 
ป?ญหาหรือความต-องการ ความเป1นมาและเส-นทางการพัฒนาขององค�ความรู-ท่ีมีการจัดการเพ่ือให-เกิดวิธีปฏิบัติท่ี

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
การพัฒนาสถานท่ีทํางาน 

รรมของการดําเนินมาตรการท่ี

ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 
COVID - 19ไปท่ัวโลก 

นี้ด-วยเช�นกัน การระบาดของโรคในช�วงแรกจนถึง

ต�ยังคงไม�หมดไป มีการประกาศมาตรการและข-อ

ปฏิบัติสําหรับประชาชน และผู-ประกอบอาชีพหลายกลุ�ม เพ่ือให-การปฏิบัติตนได-อย�างถูกต-องและลดการแพร�ระบาด
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๒.การวางแผนเชิงกลยุทธ�ดานการจัดการความรู
วัตถุประสงค�และเป�าหมายขององค�ความรู-ท่ีมีการจัดการเพ่ือให-เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป1นเลิศ ระบุวัตถุประสงค�และ
เป�าหมายของผลงาน/นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเป1นเลิศ อย�างชัดเจน 
เหตุผลความจําเป1น 
 

๒.๑ วัตถุประสงค�ขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
๑.เพ่ือป�องกันการแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
 ๒.เพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
ตลอดจนผู-ท่ีมาติดต�อราชการ 
  
 

๒.๒ เป#าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
 ๑.ไม�เกิดการแพร�ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา
 ๒.เพ่ือให-เป1นแนวทางการปฏิบัติในการคัดกรองข-าราชการและทหารกองประจําการ กอท
ผู-ท่ีมาติดต�อราชการ  
   ๓.เพ่ือสร-างความรู-ความเข-าใจในการ
  ๔.เพ่ือปฎิบัติตามมาตรการป�องกันการควบคุมโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 
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การวางแผนเชิงกลยุทธ�ดานการจัดการความรู 
วัตถุประสงค�และเป�าหมายขององค�ความรู-ท่ีมีการจัดการเพ่ือให-เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป1นเลิศ ระบุวัตถุประสงค�และ

นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเป1นเลิศ อย�างชัดเจน สอดคล-องกับป?ญหาความต-องการ หรือ

วัตถุประสงค�ขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
เชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ภายใน กอท.ฐท.สส. 

เพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการคัดกรองข-าราชการและทหารกองประจําการ กอท

เป#าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
เชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายในหน�วยงาน กอท.ฐท.สส

แนวทางการปฏิบัติในการคัดกรองข-าราชการและทหารกองประจําการ กอท

เพ่ือสร-างความรู-ความเข-าใจในการป�องกันการแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ปฎิบัติตามมาตรการป�องกันการควบคุมโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของ ทร.อย�างเคร�งครัด

วัตถุประสงค�และเป�าหมายขององค�ความรู-ท่ีมีการจัดการเพ่ือให-เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป1นเลิศ ระบุวัตถุประสงค�และ
สอดคล-องกับป?ญหาความต-องการ หรือ

 

ในการคัดกรองข-าราชการและทหารกองประจําการ กอท.ฐท.สส. 

เป#าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 
สส. 

แนวทางการปฏิบัติในการคัดกรองข-าราชการและทหารกองประจําการ กอท.ฐท.สส. ตลอดจน

๒๐๑๙  
อย�างเคร�งครัด 
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กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค�ความรู-ท่ีมีการจัดการเพ่ือให-เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป1นเลิศระบุ
กระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช- และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต�อเนื่องสัมพันธ�กัน และ
สอดคล-องกับวัตถุประสงค� 
 

๓.๑ การออกแบบผลงาน/ นวัตกรรม
   ๑. จัดทําคู�มือมาตรการการป�องกันให-กับข-าราชการภายในหน�วยงาน กอท
 ๒. จัดเตรียมอุปกรณ� น้ํายาทําความสะอาดและฆ�าเชื้อบริเวณพ้ืนผิววัสดุต�างๆ ดังนี้
 ๒.๑. การเตรียมอุปกรณ� 
  - อุปกรณ�ทําความสะอาด ได-
ผ-าสําหรับเช็ดทําความสะอาด 
  - เครื่องป�องกันร�างกาย ได-แก� ถุงมือ หน-ากากผ-า  
  ๒.๒ การจัดหาน้ํายาทําความสะอาดและฆ�าเชื้อโรค
   ๒.๒.๑ กรณีเป1นสิ่งของ อุ
ออกไซด๐.๕% ในการเช็ดทําความสะอาด
  ๒.๒.๒ กรณีเป1นพ้ืนท่ี
(น้ํายาซักผ-าขาว) ๐.๑% หรือไฮโดรเจนเปอร�
 ๓.การเตรียมสารทําความสะอาดเพ่ื
 ตามข�าว ฐท.สส. ด�วนมาก ท่ี ยก
และป�องกันการแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
ฆ�าเชื้อท่ีมีประสิทธิภาพในการทําลายเชื้อ 
 

ชนิดสารเคมี ความ
เข-มข-น
ท่ีใช- 

Hydrogen 
peroxide 3 % 
 

๐.๕ % น้ํายา 
(๑ 
๐.๕% 

ไฮเตอร� ๖ % Nacl 
 

๐.๐๕ -
๐.๕ % 

น้ํายา 
(๑ : 
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๓.กระบวนการผลิตผลงาน 
กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค�ความรู-ท่ีมีการจัดการเพ่ือให-เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป1นเลิศระบุ
กระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช- และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต�อเนื่องสัมพันธ�กัน และ

นวัตกรรม 
มาตรการการป�องกันให-กับข-าราชการภายในหน�วยงาน กอท.ฐท.สส. 

จัดเตรียมอุปกรณ� น้ํายาทําความสะอาดและฆ�าเชื้อบริเวณพ้ืนผิววัสดุต�างๆ ดังนี้ 
 

ความสะอาด ได-แก� น้ํายาทําความสะอาดหรือน้ํายาฟอกขาว ถั

เครื่องป�องกันร�างกาย ได-แก� ถุงมือ หน-ากากผ-า   
จัดหาน้ํายาทําความสะอาดและฆ�าเชื้อโรค 

งของ อุปกรณ� เครื่องใช- แนะนําให-ใช-แอลกอฮอล ๗๐% 
ความสะอาด 

นท่ีขนาดใหญ� เช�น พ้ืนห-อง ควรใช-ผลิตภัณฑ�ท่ีมีส�วนผสมโซเดี
อไฮโดรเจนเปอร�ออกไซด�  ๐.๕% 

ความสะอาดเพ่ือฆ�าเชื้อโรค  
ด�วนมาก ท่ี ยก.๒/๐๔/๖๔ มวว.๐๙๑๖๓๐ เม.ย.๖๔ เรื่อง การเพ่ิมมาตรการควบคุม

และป�องกันการแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ของ ฐท.สส. โดยแนะนําให-ใช-น้ํายา
ฆ�าเชื้อท่ีมีประสิทธิภาพในการทําลายเชื้อ COVID – 19 ท่ีหาได-ง�ายตามท-องตลาด ดังนี้ 

วิธีผสม บริเวณท่ีใช- 

น้ํายา ๑ ส�วน ผสมน้ํา ๕ ส�วน 
: ๕) จะได-ความเข-มข-น 

% ใช-ทันทีห-ามท้ิงไว- 

บริ เ วณ ท่ีต- อ งกา ร ทํ า
ความสะอาด เช็ดท้ิงไว- 
๑ นาทีก�อนล-างออก 

น้ํายา ๑ ส�วน ผสมน้ํา ๑๑ ส�วน 
: ๑๑) จะได-ความเข-มข-น 

พ้ืนผิวท่ีมีความสกปรก 
เสมหะ น้ํา มูก น้ําลาย 

กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค�ความรู-ท่ีมีการจัดการเพ่ือให-เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป1นเลิศระบุ
กระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช- และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต�อเนื่องสัมพันธ�กัน และ

ยาฟอกขาว ถังขยะ ไม-ถูพ้ืน  

% หรือไฮโดรเจนเปอร

วนผสมโซเดียมไฮโปคลอไรท�

เรื่อง การเพ่ิมมาตรการควบคุม
โดยแนะนําให-ใช-น้ํายา

ข-อควรระวัง 

สลายตัวได-ง�ายเม่ือ
เจอแสงและความ
ร-อน 
มีกลิ่นฉุน ทําลาย
พ้ื น ผิ ว โ ล ห ะ ไ ด- 
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 ๐.๕% 

แอลกอฮอล� ๗๐ % 
Ethanol 
 

๗๐ % ไม�ต-องเจือจาง

เ ด ท ต อ ล  แ บ บ มี
ม ง กุ ฎ  ๔ . ๘   % 
Chloroxylenol 
 
 

๐.๑๒% น้ํายา 
(๑ : 
๐.๑๒ 

เ ด ท ต อ ล  ๔  % 
Chloroxylenol 
 

๐.๒๕% น้ํายา 
(๑ : 
๐.๒๕

 
 ๔.การทําความสะอาดเพ่ือฆ�าเชื้

-สวมอุปกรณ�ป�องกันตน

-เปsดประตู/หน-าต �างขณ

-หากพื้นผิวมีความสกปรกควร

คราบสกปรกก�อนท่ีจะทําการใช-น -tยาทํา

-ควรทำความสะอาดและ

เช�นล ูกบิดประตูราวบันได โดยนำผ-าสํา

๕.การจัดการหลังทำความสะอา

-หล ังทำความสะอาดควร

ล-างด-วยนํ้าสะอาด และนําไปตากแดดใ

-บรรจุภัณฑ�ใส�นํ้ายาทำความสะ
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- ๖ - 

% ใช-ทันทีห-ามท้ิงไว- ห-องน้ํา โถส-วม ราดท้ิง
ไว-อย�างน-อย ๕ นาที 

ไม�ต-องเจือจาง บ ริ เ ว ณ ท่ี ต- อ ง ก า ร 
ทําความสะอาด เหมาะ
กับพ้ืนผิวโลหะ ไม�ควร
ทําความสะอาดแผลสด 

น้ํายา ๑ ส�วน ผสมน้ํา ๓๙ ส�วน 
: ๓๙) จะได-ความเข-มข-น 

๑๒ %  

ใ ช- ฆ� า เ ชื้ อ เ สื้ อ ผ- า  
ทําความสะอาดพ้ืนผิว 

น้ํายา ๑ ส�วน ผสมน้ํา ๑๕ ส�วน 
: ๑๕) จะได-ความเข-มข-น 
๕%  

ใช-ทําความสะอาดพ้ืนผิว 
ถูบ-าน อุปกรณ�เครื่องใช-
รวมถึงเสื้อผ-าได-ดี 

าเชื้อโรค  

นเองทุกครั้งเมื่อต-องทําความสะอาดและฆ�าเช้ือโรค 

ะทําความสะอาดเพื่อให-มีการระบายอากาศ 

ความสกปรกควรทำความสะอาดเบ้ืองต-นก�อน เช�น นําผ-าชุบนํ้าเช็

ทําความสะอาดเพื่อฆ�าเช้ือ 

และฆ�าเช้ือท่ัวท้ังบริเวณและเน-นบริเวณท่ีมักมีการส ัมผัสหรื

หรับเช็ดทําความสะอาดชุบนํ้ายาท่ีจัดเตรียมไว-ตามข-อ๓ เช็ดทําความสะอาด

ความสะอาดและฆ�าเช้ือโรค 

ความสะอาดควรซักผ-าเช็ดทําความสะอาดและไม-ถูพื้นด -วยน -tผสมผงซักฟอกห

ากแดดให-แห-ง 

ความสะอาดควรค ัดแยกออกจากขยะท่ัวไปในครัวเรือนและท้ิ

ห า ก สั ม พั ส ถู ก
ผิวหนังจะเกิดการ
ระคายเคือง (ห-าม
ผสมกับน้ํายาล-าง
ห-องน้ํา) 
ติดไฟได-ง�าย 

กร ณี ใ ช- ทํ า คว าม
ส ะ อ า ด ร� า ง ก า ย 
ให-อ�านคําแนะนํา
บนฉลาก 

ห-ามใช-กับร�างกาย
โดยตรง ทําให-เกิด
ความระคายเคือง
และอาการแพ-ได- 

ช็ดบริเวณท่ีมีฝุvน หรือ 

รือใช-งานร�วมกันบ�อยๆ 

เช็ดทําความสะอาด 

อกหรือนํ้ายาฆ�าเช้ือแล-ว

ท้ิงในถังขยะอันตราย 
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เศษขยะท่ีเหลือรวบรวมและท้ิงขยะลงใน

-ถอดถุงมือแล-วล -างมือด-

 
 
 
 
 
 

๓.๒ เป#าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
 ๑.มีแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการป�องกันการแพร�ระบาดไวรัสโคโรนา 

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ๒.ข-าราชการและทหารกองประจําการ กอท
ได-อย�างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.จํานวนข-าราชการและทหารกองประจําการ กอท
 

๓.๓ ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
 ๑.บรรลุตามวัตถุประสงค�ของทางราชการ
   ๒.สามารถคัดกรอง ป�องกันและควบคุมการแพร�
ประสิทธิภาพ 
 

๓.๔ การใชทรัพยากร 
   ๑.จัดทําท่ีก้ันทางเข-า – ออกภายในอาคาร
   ๒.จัดเตรียมภาชนะสําหรับทําความสะอาด
   ๓.จัดเตรียมเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิสําหรับตรวจ
   ๔.จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล�ล-างมือ
 ๕.จัดเตรียมถุงมือ สําหรับเจ-าหน-าท่ีทําความสะอาดพ้ืนท่ี
 ๖.จัดข-าราชการ/ทหารกองประจําการประจําท่ีจุดคัดกรอง
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- ๗ - 

ลงในถุงพลาสติกซ-อนสองช้ันหร ือถุงขยะมัดปากถุงให-แน�นและ

ด-วยสบู�และน -t หากเป1นไปได-ควรชําระล-างร�างกายและเปล่ืยนเ

เป#าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
ตามมาตรการป�องกันการแพร�ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของ กอท

ข-าราชการและทหารกองประจําการ กอท.ฐท.สส. เกิดการเรียนรู-ร�วมกันและสามารถปฏิบัติงานร�วมกัน

ข-าราชการและทหารกองประจําการ กอท.ฐท.สส. ท่ีติดเชื้อไวรัสโคโรน�า ๒๐๑๙

ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
ของทางราชการ 

และควบคุมการแพร�ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของ กอท

ออกภายในอาคารหน�วยงาน เพ่ือจํากัดการเข-า-ออกให-อยู�ในพ้ืนท่ีกําหนด
ทําความสะอาดรองเท-าก�อนเข-าภายในอาคารหน�วยงาน 

วัดอุณหภูมิสําหรับตรวจวัดอุณหภูมิร�างกายก�อนเข-าภายในอาคารหน�วยงาน
จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล�ล-างมือ 

จัดเตรียมถุงมือ สําหรับเจ-าหน-าท่ีทําความสะอาดพ้ืนท่ี 
ทหารกองประจําการประจําท่ีจุดคัดกรอง 

นและนําไปท้ิงทันที 

นเส้ือผ-าโดยเร็ว 

เป#าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 
ของ กอท.ฐท.สส. 

และสามารถปฏิบัติงานร�วมกัน

๒๐๑๙ (COVID – 19)  

ของ กอท.ฐท.สส.ได-อย�างมี

ในพ้ืนท่ีกําหนด 

ร�างกายก�อนเข-าภายในอาคารหน�วยงาน 
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- ๘ - 
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ผลการดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน�ท่ีได-รับ
 

๔.๑ ผลที่เกิดตามจุดประสงค�
 ๔.๑.๑ กําลังพลในหน�วยให-ความร�วมมือในการ
 ๔.๑.๒ สามารถตรวจคัดกรองข-าราชการและทหารกองประจําการ กอท
ราชการได-อย�างมีประสิทธิภาพ 
 

๔.๒ ผลสัมฤทธิ ์
 

ลําดับ 
 

กิจกรรม 
 

ระยะ
เวลา

๑ 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 

บ�งชี้ความรู-  

- การจัดทําความรู-
เ ร่ื อ ง“มาตรการ
ป�อง กันการแพร�
ระบาด COVID 19
ภายในกอท.ฐท.สส.”   

การแสวงหาความรู-  

- รวบรวมความรู-
จากเอกสารคู�มือ
จาก สธ.ศบค.ศูนย�
ข-อมูล COVID-19 
พร.  

- จัดอบรมความรู- 
จัดการความรู-ให-เป1น
ระบบ  
-รวบรวมความรู-
ข-อมูลต�าง ๆ 
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๔.ผลการดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน�ท่ีได-รับ 

ผลที่เกิดตามจุดประสงค� 
กําลังพลในหน�วยให-ความร�วมมือในการเฝ�าระวัง ป�องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

คัดกรองข-าราชการและทหารกองประจําการ กอท.ฐท.สส

ระยะ 
เวลา 

 

เป�าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
 

กลุ�มเป�า 
หมาย 

 

ผู-รับผิดชอบ
 

ข-าราชการ
ทหารและ
ทหารกอง
ประจําการ
กอท.ฐท.สส.
สามารถ
ปฎิบัติได-
ทันที ถูกต-อง
ตามระบวน
การหรือ
ข้ันตอนที่
กําหนดไว- 
และสามารถ
นําไปใช-
ประโยชน�ได-
อย�างมี
ประสิทธิภาพ  

ข-าราชการ
ทหารและ
ทหารกอง
ประจําการ 
กอท.ฐท.
สส.ท่ีรับ
ข-อมูล
เก่ียวกับ 
KM 
 

ข-าราชการ
ทหารและ
ทหารกอง
ประจําการ 
กอท.ฐท.สส
ตลอดจนผู-
ท่ีมาติดต�อ
ราชการท่ี 
กอท.ฐท.สส. 

กอท.ฐท
 

๒๐๑๙  
สส.รวมท้ังผู-ท่ีมาติดต�อ

ผู-รับผิดชอบ 
 

สถานะ
ความก-าวหน-า

ในการ
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

 

ฐท.สส กําลัง
ดําเนินการ 
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 เก่ียวกับโรคเช้ือไวรสั
โคโรนา๒๐๑๙จาก
ศูนย�บริหาร
สถานการณ� 

COVID-19 (ศคบ.) 
 

๔.๓ ประโยชน�ที่ไดรับ 
   ๑.ข-าราชการและทหารกองประจําการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสามารถป�องกันได-อย�างถูกวิธี

๒.สามาถตรวจคัดกรองข-าราชการและทหารกองประจําการ พร-อมท้ังผู-ท่ีมาติดต�อราชการท่ี กอท
ในการป�องกันการแพร�ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 
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และทหารกองประจําการ/ผู-มาติดต�อราชการ ภายในอาคารมีแนวทางการป�องกันการแพร�
และสามารถป�องกันได-อย�างถูกวิธี 

สามาถตรวจคัดกรองข-าราชการและทหารกองประจําการ พร-อมท้ังผู-ท่ีมาติดต�อราชการท่ี กอท
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ภายในอาคารมีแนวทางการป�องกันการแพร�

สามาถตรวจคัดกรองข-าราชการและทหารกองประจําการ พร-อมท้ังผู-ท่ีมาติดต�อราชการท่ี กอท.ฐท.สส.



รายงานองค�ความรู-ท่ีมีการจดัการเพ่ือให-เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป1นเลิศ

 

ป?จจัยความสําเร็จ ระบุบุคคล / หน�วยงาน 
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ส�งผลต�อคุณภาพของผลงาน
 

๕.๑ สิ่งที่ช%วยใหงานประสบความสําเร็จ
 ความร�วมมือของข-าราชการ/ผู-มาติดต�อราชการภายในหน�วยงาน

 
 
 
 
  

รายงานองค�ความรู-ท่ีมีการจดัการเพ่ือให-เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป1นเลิศ ประจําป4งป.๖๔ 

 

- ๑๑ - 

๕.ปFจจัยความสําเร็จ 
หน�วยงาน / องค�กร หรือ วิธีการท่ีช�วยให-งานประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค� 

การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ส�งผลต�อคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม 

สิ่งที่ช%วยใหงานประสบความสําเร็จ 
ผู-มาติดต�อราชการภายในหน�วยงานกอท.ฐท.สส. 

องค�กร หรือ วิธีการท่ีช�วยให-งานประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค�  



รายงานองค�ความรู-ท่ีมีการจดัการเพ่ือให-เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป1นเลิศ

 

บทเรียนท่ีได-รับ (Lesson Learned) 
นําผลงานไปใช-/พัฒนาต�อ หรือดําเนินการให-ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึนต�อไป
 

๖.๑ การระบุขอมูลที่ไดรับจากการผลิต และการนําผลงานไปใช
 ๑.สามารถใช-เป1นแนวทางในการดําเนินการภายในหน�วยงาน กอท
 ๒.หน�วยสามารถนําความรู-ในครั้งนี้มาใช-ได-จริง ในการป�องกันตาม
19 ภายใน กอท.ฐท.สส. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รายงานองค�ความรู-ท่ีมีการจดัการเพ่ือให-เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป1นเลิศ ประจําป4งป.๖๔ 

 

- ๑๒ - 

๖.บทเรียนท่ีไดรับ 
ระบุข-อสรุป ข-อสังเกต /ข-อเสนอแนะ และข-อควรระวัง ท่ีเป1นแนวทางในการ

หรือดําเนินการให-ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึนต�อไป 

การระบุขอมูลที่ไดรับจากการผลิต และการนําผลงานไปใช 
เป1นแนวทางในการดําเนินการภายในหน�วยงาน กอท.ฐท.สส. 

หน�วยสามารถนําความรู-ในครั้งนี้มาใช-ได-จริง ในการป�องกันตามมาตรการป�องกันการแพร�ระบาด 

ข-อเสนอแนะ และข-อควรระวัง ท่ีเป1นแนวทางในการ

มาตรการป�องกันการแพร�ระบาด COVID 



รายงานองค�ความรู-ท่ีมีการจดัการเพ่ือให-เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป1นเลิศ

 

การเผยแพร�/การได-รับการยอมรับ/รางวัลท่ีได-รับ ระบุข-อมูลท่ีทําให-เห็นร�องรอยหลักฐานการเผยแพร�ผลงาน
นวัตกรรม และการยกย�องชมเชย 
 

๗.๑ การเผยแพร% 
   จัดคู�มือเอกสารในการปฏิบัติตาม
ประชาสัมพันธ�ในหน-าเวปไซด�หน�วยงาน กองอสังหาริมทรัพย� ฐานทัพเรือสัตหีบ 
เป1นการเผยแพร�ให-ข-าราชการใน ทร.และ กอท
 

๗.๒ การยอมรับ 
   ผู-บังคับบัญชาภายในหน�วยอนุมัติให-ดําเนินการตามคู�มือ
ภายใน กอท.ฐท.สส. 
 
 
 
 
 
 

รายงานองค�ความรู-ท่ีมีการจดัการเพ่ือให-เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป1นเลิศ ประจําป4งป.๖๔ 

 

- ๑๓ - 

๗.การเผยแพร%ผลงาน 
รางวัลท่ีได-รับ ระบุข-อมูลท่ีทําให-เห็นร�องรอยหลักฐานการเผยแพร�ผลงาน

จัดคู�มือเอกสารในการปฏิบัติตามมาตรการป�องกันการแพร�ระบาด COVID 19 ภายใน กอท
ประชาสัมพันธ�ในหน-าเวปไซด�หน�วยงาน กองอสังหาริมทรัพย� ฐานทัพเรือสัตหีบ (www.redsnb.navy.mi.th)

และ กอท.ฐท.สส.ได-ทราบ 

ผู-บังคับบัญชาภายในหน�วยอนุมัติให-ดําเนินการตามคู�มือมาตรการป�องกันการแพร�ระบาด 

รางวัลท่ีได-รับ ระบุข-อมูลท่ีทําให-เห็นร�องรอยหลักฐานการเผยแพร�ผลงาน/ 

ภายใน กอท.ฐท.สส. และ
(www.redsnb.navy.mi.th)เพ่ือ

มาตรการป�องกันการแพร�ระบาด COVID 19  


