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สารบัญ 
 
 เรื่อง    หน้า 
 รายชื่อคณะท างานศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID–19 รร.นร. ๒ 
 ค าน า    ๓ 
 บทสรุป    ๔ 
 หน้าที่คณะท างานศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID–19 รร.นร. ๕ 
 หน่วยงานรับผิดชอบ  ๖ 
 การปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วย หรือบุคคลเสี่ยงติดเชื้อ COVID–19 รร.นร. ๗ 
 ติดตามอาการหลังจากรักษาหายจากโรคโควิดฯ ๘ 
 มาตรการป้องกันฯ COVID–19  ๙ 
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รายช่ือ 
คณะท างานศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID–19 รร.นร. 

 
 ตามค าสั่ง รร.นร. ที่ ๗๓๑/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID–19 โรงเรียนนายเรือ 
 ๑. คณะท างานศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID–19 รร.นร. ประกอบด้วย 
  ๑.๑ เสธ.รร.นร. ผู้อ านวยการ 
  ๑.๒ รอง เสธ.รร.นร. รองผู้อ านวยการ 
  ๑.๓ หก.กพ.บก.รร.นร. หน.จนท.ด้านก าลังพล 
  ๑.๔ หก.กองยุทธการและการข่าว บก.รร.นร. หน.จนท.ด้านยุทธการและการข่าว/เลขานุการ 
  ๑.๕ หก.กบ.บก.รร.นร. หน.จนท.ด้านส่งก าลังบ ารุง 
  ๑.๖ หก.กพร.บก.รร.นร. หน.จนท.ด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 
  ๑.๗ หก.คป.บก.รร.นร. หน.จนท.ด้านโครงการและงบประมาณ 
  ๑.๘ ผอ.รพ.รร.นร. หน.จนท.ด้านการแพทย์/ผช.เลขานุการ 
  ๑.๙ รอง ผอ.กววศ.ฝศษ.รร.นร. หน.จนท.ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ 
  ๑.๑๐ รอง ผอ.กวฟค.ฝศษ.รร.นร. หน.จนท.ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกัน 
  ๑.๑๑ หก.กองประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าศูนย ์
    สถิติและวิจัย 
  ๑.๑๒ รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร. ประจ าศูนย ์
  ๑.๑๓ รอง หน.ฝบก.รร.นร. ประจ าศูนย ์
  ๑.๑๔ รอง หก.กองยุทธการและการข่าว บก.รร.นร. ประจ าศูนย์/ผช.เลขานุการ 
  ๑.๑๕ ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ ๖ ฯ ประจ าศูนย ์
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ค าน า 

 

 คู่มือการจัดท าแผนการจัดท าความรู้ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและให้
แนวทางในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น หลังจากที่ได้รับความเข้าใจใน
หลักการจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
 เนื่องจากโรคโควิด -19 เป็นโรคอุบัติการณ์ใหม่ ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID–19 รร.นร.
จึงมาคิดวิธีป้องกนัเพื่อไม่ใหเ้กิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน เราได้เห็นการปรับเปลี่ยนการ
ท างานที่เปลี่ยนไปจากเดิมในสถานการณ์ช่วงโควิดหลังจากผ่านภาวะวิกฤติโควิด-19 เราจึงเห็นภาวะ New 
Normal ของแต่ละ นขต.รร.นร. ว่า มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างาน การใช้ชีวิตประจ าวัน ดังที่เห็น 
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะ ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID–19 รร.นร. ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด เช่น  
การจ าการเส้นทางการเข้า - ออก การวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานในแต่ละจุด และ
การให้ข้าราชการส่ง TimeLine ประจ าสัปดาห์เป็นต้น ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID–19 รร.นร. จึงได้
จัดท า KM เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการท างาน ในรูปแบบ New Normal (ความปกติใหม่)  
ในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดแนวทางในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และรองรับ  
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19/ศบค.  ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 ทร. และศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ (ศบค.จ.สป.) ที่มีมาตรการต่าง ๆ ใน
การป้องกัน COVID-19 
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บทสรุป 
 
  การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
COVID-19 ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ 
และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทัง้น าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ต่อยอด
การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก  
การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่  
มีการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของ COVID-19 มาตรการช่วยเหลือเยียวยา ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหา COVID-19
 KM | การป้องกันและแก้ไขปัญหา COVID-19 อันน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
เพ่ือให้คนเหล่านี้สามารถด ารงชีวิตอยู่ไดท้่ามกลางวิกฤติ และพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่ในอนาคตต่อไป 
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หน้าที ่
คณะท างานศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID–19 รร.นร. 

 
 ๑. ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 ๒. วิเคราะห์สถานการณ์ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพ้ืนที่ รร.นร. และพ้ืนที่บ้านพัก รร.นร. รวมทั้งตรวจสอบก าลังพลและ
ครอบครัวของ รร.นร. กับ ร้อย.รปภ.ที่ ๖ ฯ ที่มีความเสี่ยง หากมีแนวโน้มว่าอาจติดเชื้อ ให้ด าเนินการประสาน 
รพ.รร.นร. /ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID–19 รร.นร. เพ่ือด าเนินการตามวิธีทางการแพทย์ และรายงาน 
ให้ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 ทร. ต่อไป 
 ๓. ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ในพ้ืนที่ รร.นร. และพ้ืนที่บ้านพัก รร.นร. ตามที่ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 ทร. และ
ตามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ 
(ศบค.จ.สป.) ตามก าหนดอย่างเคร่งครัด และอาจเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
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หน่วยงานรับผิดชอบ 
 
 ๑. ด้านก าลังพล มีหน้าที่ อ านวยการ ประสานงาน และพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับกิจการ
ก าลังพล ได้แก่ แผนการปฏิบัติงานชุด (WFH)  การจัดการก าลังพล (TimeLine)  การสวัสดิการฉีดวัคซีน 
ตลอดจนงานตามท่ีได้รับมอบหมาย และก ากับการให้เป็นไปตามนโยบาย  แผน และค าสั่ง 
 ๒. ด้านยุทธการและการข่าว มีหน้าที่ วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับการ และ
ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ของศูนย์โควิด  การข่าว  การสื่อสาร และโทรศัพท์ รวมทั้ง อ านวยการ ประสานงาน 
โดยก ากับการให้เป็นไปตามแผน และค าสั่งที่ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 ทร. จะประสานหรือสั่งการ 
รวมทั้งการออกมาตรการตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19/ศบค.  ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 ทร. 
และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ 
(ศบค.จ.สป.) ก าหนด 
 ๓. ด้านส่งก าลังบ ารุง มีหน้าที่ วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และพิจารณาเสนอแนะ
เกี่ยวกับกิจการการส่งก าลังบ ารุงทั้งปวง ได้แก่ การส่งก าลัง  การซ่อมบ ารุง  การล าเลียงขนส่ง  การบริการ  
การรักษาพยาบาล และการส่งกลับ การก่อสร้าง และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบการงบประมาณตามที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้ง อ านวยการ ประสานงาน และก ากับการให้เป็นไปตามนโยบาย  แผน และค าสั่ง 
 ๔. ด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที ่วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และ
พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับด้านกิจการพลเรือนทั้งปวง การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ และงานที่
ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง อ านวยการ ประสานงาน และก ากับการให้เป็นไปตามนโยบาย  แผน และค าสั่ง 
 ๕. ด้านโครงการและงบประมาณ มีหน้าที่ วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับการ 
และด าเนินการในเรื่องแผนงาน โครงการและงบประมาณ รวบรวมความต้องการ จัดท า จัดสรร ปรับแต่ง
เกี่ยวกับแผนงาน โครงการและงบประมาณ ให้ค าแนะน า และชี้แจงเกี่ยวกับการจัดท าแผนงานโครงการ 
ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของโครงการ รวมทั้ง อ านวยการ ประสานงาน และก ากับการให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผน และค าสั่ง 
 ๖. ด้านการแพทย์ มีหน้าที่ ตรวจสอบ ควบคุม ให้การรักษาพยาบาล ตลอดจนด าเนินการใน
ด้านสุขาภิบาล และการเวชกรรมป้องกันในเขตพ้ืนที่ รร.นร. 
 ๗. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ ด าเนินการเกี่ยวกับการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และ
เครื่องค านวณ 
 ๘. ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกัน มีหน้าที่ จัดหาอุปกรณ์ ซ่อมแซมอุปกรณ์ และเครื่องใช้ใน
การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
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การปฏิบัติเม่ือพบผู้ป่วย หรือบุคคลเสี่ยงติดเชื้อโควิด 
 
 เมื่อพบผู้ป่วย หรือบุคคลเสี่ยงติดเชื้อโควิด ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID–19 รร.นร. 
  ๑.๑ ออกข่าวราชนาวี แจ้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 ทร. เรื่อง รายงานการ
ตรวจพบก าลังพลภายในหน่วยเป็นผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
  ๑.๒ ประสานให้ท าความสะอาดพ้ืนที่ตามหลักการก าจัดเชื้อฯ ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานของ
ก าลังพลดังกล่าว ห้องพักอาศัย และบริเวณอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งพ้ืนที่เสี่ยงตามที่หน่วย  
จะประสาน 
  ๑.๓ ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID–19 รร.นร. ด าเนินการตามมาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ที่ ศบค.  สธ. และ ทร. ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 ๒. กพ.บก.รร.นร. ตรวจสอบ TimeLine ของก าลังพลที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ว่ามี
ความเกี่ยวข้องกับก าลังพลของ รร.นร. หรือไม่ 
 ๓. ยก.ขว.บก.รร.นร. ประสานกับ รพ.รร.นร. และศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID–19 
รร.นร. อ านวยความสะดวกให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๔. กบ.บก.รร.นร. ด าเนินการบริการ การรักษาพยาบาล และการส่งกลับ 
 ๕. กพร.บก.รร.นร. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการในหน่วยงานรับทราบ และ
ป้องกันตนเอง 
 ๖. รพ.รร.นร. จัดชุดสอบสวนโรคเข้าท าการตรวจสอบก าลังพล รร.นร. รวมถึงผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด 
โดยให้รายงานผลการสอบสวนโรคฯ  และมาตรการการปฏิบัติเบื้องต้น ให้ศูนย์ตอบโตฯ้ ทราบในโอกาสแรก 
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ติดตามอาการหลังจากรักษาหายจากโรคโควิด 
 
 ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID–19 รร.นร. 
 ๑. ประสาน ผอ.รพ.รร.นร. ในการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยติดเชื้อโควิดฯ ที่รักษาหายแล้ว 
  - วินิจฉัยโรคให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดฯ และแจ้งการปฏิบัติภายหลังจากการรักษา 
 ๒. ประสานศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 ทร./ศปก.ทร. แจ้งการปฏิบัติให้ผู้ป่วยทราบ  
  - ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดฯ เมื่อรักษาหายแล้ว จะต้องกักตัวเพ่ือดูอาการอีกประมาณ ๑๔ วัน 
ว่ามีอาการผิดปกติหรือไม ่เมื่อมีอาการมีไข้ ไอแห้ง จาม หรือเจ็บคอให้แจ้งให้ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID–19 
รร.นร. ทราบ โดยมี ผอ.รพ.รร.นร. เป็นผู้วินิจฉัย และให้ค าแนะน ากับผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 
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มาตรการป้องกันฯ COVID-19 
 
 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการแพร่ระบาด 
ไปยังพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงพ้ืนที่ จว.สมุทรปราการ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรง  
ทร. โดยศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 ทร. และ จว.สมุทรปราการ  รร.นร. จึงได้จัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน COVID-19 ตามด าริสั่งการ ผบ.รร.นร. และมีมาตรการป้องกันฯ COVID-19 ต่าง ๆ เพ่ือการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ COVID-19 รอบใหม่ พ้ืนที่ รร.นร. และบ้านพัก รร.นร. รอบใหม่ จนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย โดยให้ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 รร.นร.  ฝอ.บก.รร.นร.  นขต.รร.นร. 
คณะกรรมการ - คณะท างานต่าง ๆ ของ รร.นร. และ ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ รวมถึงกิจการ - ร้านค้าในความ
รับผิดชอบ (พ้ืนที่ รร.นร. และบ้านพัก รร.นร.) และผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ติดตามสถานการณ์และมาตรการ ของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความ
มั่นคง (ศปม.ทร.) อย่างต่อเนื่อง และหากได้รับการประสานขอรับการสนับสนุน ให้ด าเนินการสนับสนุนอย่างเต็มที่ 
 ๒. ให้ก าลังพลในสังกัด ตลอดจนครอบครัว ผ่านการคัดกรองการตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย  
ก่อนเข้าพ้ืนที่ รร.นร. และบ้านพัก รร.นร. ทุกนาย พร้อมบันทึกข้อมูลในแต่ละวัน และน าส่งให้ ศูนย์ตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 รร.นร. (ยก.ขว.บก.รร.นร.) ทราบทุกวัน  
 ๓. ตรวจสอบข้อมูลก าลังพลในสังกัด ตลอดจนครอบครัว ถึงประวัติการเดินทางไปยังพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  หากตรวจพบให้ท าการกักตัวในที่พักอาศัยเพ่ือสังเกตอาการ เป็นเวลา ๑๔ วัน  
โดยจะต้องผ่านการส ารวจคัดกรองและสอบสวนโรคจาก ผอ.รพ.รร.นร./หน.จนท.ด้านการแพทย์ ศูนย์ตอบโต้ฯ 
COVID-19 รร.นร. แล้ว  พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของตน ทราบ   
 ๔. ให้ก าลังพลทุกนาย บันทึกข้อมูลสถานที่ที่เดินทางไปในแต่ละวัน พร้อมจัด จนท. บันทึก
ข้อมูลสถานที่ที่เดินทางของก าลังพลในสังกัด แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบ ทั้งนี้ เพ่ือรวบรวมเก็บไว้ใช้ 
หากเกิดกรณีเป็นผู้ที่มีความเสี่ยง หรือเป็นผู้ที่ยืนยันการติดเชื้อ จะได้สะดวกต่อการติดตามประวัติได้อย่างถูกต้อง 
 ๕. จัดให้มีการคัดกรอง โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ  กับบันทึก
ข้อมูลบุคคล พาหนะ รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้ติดตาม ตามช่องทางประตูผ่านเข้า - ออก ของหน่วยหรือกิจการ - 
ร้านค้า (ปิดให้เหลือช่องทางเดียว) ทั้งนี้ เวลาในการเปิดประตูช่องทางบุคคลเข้า - ออก ระหว่าง รร.นร. - บก.รน. 
เป็นเวลา ๐๖๓๐ - ๑๓๐๐ ในวันราชการ 
  ๖. พิจารณาจัด นายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ น.อ. - น.ท. (ไม่จ ากัดพรรคเหล่า) ปฏิบัติหน้าที่
เป็น นายทหารเวรประจ าศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 รร.นร. ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ - ๒๐๐๐ ของทุกวัน 
ในวงรอบเดือน โดยทุกวันพุธ เวลา ๐๙๐๐ ให้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์ VTC ระหว่าง ศปม.ทร./ศปก.ทร. 
กับ นขต.ทร. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ บก.รร.นร.      
 ๗. ชี้แจงก าลังพลในสังกัด ตลอดจนครอบครัว ให้หมั่นสังเกตอาการ COVID-19 (เป็นไข้  
ไอแห้ง เจ็บคอ ไม่รู้รส) ลงไป ๑ ระดับชั้น (ต่อ ๆ กันไป) จนถึงก าลังพลคนสุดท้าย โดยด าเนินการทุกวันหาก
ผิดปกติ ให้รีบประสาน รพ.รร.นร. หรือ รพ. ที่สะดวกทันที เพ่ือด าเนินการตามวิธีทางการแพทย์ ต่อไป 
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 ๘. ชี้แจงก าลังพลในสังกัด ตลอดจนครอบครัว และผู้ใช้บริการ ทุกนาย ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันฯ COVID-19  ได้แก่ กินร้อน ช้อนตัวเอง ล้างมือ แยกภาชนะ  กับบังคับใช้มาตรการ D-M-H-T-T คือ 
Distancing (อยู่ห่าง)  Mask Wearing (ใส่มาส์ก)  Hand Washing (ล้างมือ)  Testing (ตรวจเชื้อ) Thai Chana 
(ใช้ไทยชนะและหมอขนะ) และวัดอุณหภูมิก่อนเข้าหน่วย 
 ๙. ให้ ฝอ.บก.รร.นร.  นขต.รร.นร.  ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ และคณะกรรมการบ้านพัก รร.นร.  
จัดให้มีสายตรวจของหน่วยตน เพ่ือตรวจการปฏิบัติ  ตามมาตรการป้องกันฯ COVID-19 และหากตรวจพบ
ก าลังพลในสังกัด ตลอดจนครอบครัว ในบ้านพัก รร.นร. ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ให้ด าเนินการ
ลงโทษทางวินัย ซึ่งเป็นไปตามที่ ทร. สั่งการ 
 ๑๐. ให้ก าลังพลในสังกัด ตลอดจนครอบครัว งดการเดินทางไปยัง พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
พ้ืนที่ชุมชนที่มีความแออัด หรือพ้ืนที่เสี่ยงที่มีการระบาดของ COVID-19 สูง  ยกเว้นไปปฏิบัติราชการจ าเป็น  
 ๑๑. ให้ก าลังพลในสังกัด ตลอดจนครอบครัว หลีกเลี่ยงการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในกลุ่มคน
ที่มาจากหลากหลายพ้ืนที่ และควรงดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน และให้หลีกเลี่ยง
การเข้าร่วมกิจกรรมในพ้ืนที่คับแคบ พ้ืนที่ห้องปรับอากาศระบบปิด และในกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนเป็น
จ านวนมาก หรือกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น การรวมกลุ่มเล่นสาดน้ า ปะแป้ง คอนเสิร์ต เป็นต้น 
 ๑๒. ให้ก าลังพลในสังกัด ตลอดจนครอบครัว หลีกเลี่ยงการเข้าสถานบันเทิง หรือสถานบริการ 
เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นต้น  เนื่องจากเป็นสถานที่ ปิดมิดชิด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และมีเสียงดัง  
ซึ่งเมื่อมีการพูดคุย หรือมีการดื่ม จะไม่มีการใส่หน้ากากอนามัย 
 ๑๓. การใช้สนามกีฬา หรือสถานที่ออกก าลังกายของ รร.นร. และ บ้านพัก รร.นร. เพ่ือการ
เล่นกีฬา การฝึกซ้อมการแข่งขัน หรือเพ่ือการเรียนการสอน ในทุกประเภทกีฬา  ซึ่งสามารถเปิดด าเนินการได้
ตามปกติ โดยจัดการแข่งขันกีฬาให้เป็นลักษณะของการถ่ายทอด การแข่งขันโดยไม่มีผู้ชมอยู่ ในสนามแข่งขัน 
ซึ่งผู้จัดการแข่งขันต้องด าเนินการตามข้ันตอน วิธีการ และมาตรการที่ทาง สธ. และ พร. ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 ๑๔. ก าชับให้ก าลังพลในสังกัด และครอบครัว รวมถึงผู้ใช้บริการ ใช้ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” 
ซึ่งจะได้ประโยชน์จากการรับแจ้งข้อมูล ข้อแนะน า การปฏิบัติตนหรือค าเตือนเพ่ือลดความเสี่ยงหรือเลี่ยงจาก
การติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่อยู่ใน เขตพ้ืนที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  เพ่ือให้การ
ด าเนินการสอบสวนโรคและการเฝ้าระวัง โรคเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ" 
เพ่ือให้การด าเนินการ ได้ผลสัมฤทธิ์ด้วยดี 
 ๑๕. ให้ ฝอ.บก.รร.นร.  นขต.รร.นร.  คณะกรรมการ - คณะท างานต่าง ๆ ของ รร.นร. และ 
ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ  ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงาน ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดฯ COVID-19  
ในรอบนี ้และพิจารณาแนวทางแก้ไข กับรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ   
 ๑๖. ให้ นขต.รร.นร.  และ ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ ปรับระบบการท างานของก าลังพล ให้เป็น
ลักษณะ Work from Home  ในลักษณะวันเว้นวัน เพ่ือลดความแออัดและโอกาสในการติดเชื้อฯ COVID-19 
โดยให้แบ่งเป็น ๒ ชุด ได้แก่ ชุดปฏิบัติงานที่หน่วย และชุดปฏิบัติงานที่บ้าน  ซึ่งใช้ประโยชน์ของการลดเวลา 
ในการเดินทาง และเพ่ิมผลผลิตของงานให้มากขึ้น พร้อมทั้งให้มีการก าหนดมาตรการวัดประสิทธิภาพการ
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ท างานและผลงาน  ทั้งนี้ ให้เน้นย้ าก าลังพลด้วยว่า การสลับกันมาท างาน มิได้หมายความว่าชุดปฏิบัติงาน 
ที่บ้านนั้น เป็นวันหยุด  
 ๑๗. ให้ใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ VTC หรือระบบ Online ผ่าน โปรแกรม-
แอปพลิเคชัน ต่าง ๆ โดยในส่วนงานเอกสาร ให้ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทร.  ยกเว้นที่ต้องเสนอ
ออกไปนอก ทร. หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๘. ให้ ฝศษ.ฯ และ กรม นนร.รอ.ฯ  ใช้มาตรการเข้มงวดสูงสุด จัดการเรียนการสอนเป็น
แบบ Online ให้กับ นนร.  ทุกชั้นปี  จนกว่าจะมีสั่งการเปลี่ยนแปลง 
 ๑๙. เตรียมแผนส ารอง การฝึกปฏิบัติภาคทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของ นนร.  
ชั้นปีที่ ๑ - ๔ และ นนร.ชั้นใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  การฝึกร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ (กฝร.รอ./เหล่าทัพ ๖๔)  และการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทร.) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔      
 ๒๐. ให้ ฝบก.รร.นร. เตรียมจัดพาหนะพร้อมพลขับ สนับสนุนหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันฯ COVID-19 ในพ้ืนที ่รร.นร. และบ้านพัก รร.นร. กรณไีด้รับการประสานร้องขอ  
 ๒๑. ให้ รพ.รร.นร. เตรียมพร้อม ทั้งในการป้องกันฯ COVID-19 ตามวิธีทางการแพทย์ และ
การส่งต่อทางการแพทย ์
  ๒๒. ให้กิจการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของ นขต.รร.นร. ปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรอง
ตรวจวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัย/ผ้า ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ เว้นระยะห่าง กับผู้มาใช้บริการ รวมถึง
เจ้าหน้าที่และพนักงาน ทุกคน  ซึ่งมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้  
     - กิจการสโมสรสัญญาบัตร รร.นร.  ให้งดรับการจัดงานทุกชนิด  
     - กิจการลอยอังคาร  ให้ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองฯ โดยเคร่งครัด  
     - กิจการร้านอาหารชมชล  ให้ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองฯ และจ ากัดจ านวน โดย
เคร่งครัด สามารถเปิดบริการได้จนถึง เวลา ๒๑๐๐ ในการจ าหน่ายอาหารได้ ทั้งในลักษณะซื้อกลับบ้าน และ
รับประทานที่ร้าน ทั้งนี้ ให้งดจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ส าหรับด่ืมที่ร้าน   
 ๒๓. ให้หน่วย กปศ.ยศ.ทร. และบ้านพัก กปศ.ยศ.ทร. ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติกับก าลังพล
และครอบครัวของ กปศ.ยศ.ทร. ปฏิบัติให้สอดคล้องกันกับ มาตรการป้องกันฯ COVID-19 ในพ้ืนที่ รร.นร. 
และบ้านพัก รร.นร. 
 


