
การก าหนดมาตรการป้องกันก าลังพลของ กบ.ทอ.
ในสถานการณ์ COVID-19



OPERATIONAL APPROCHOPERATIONAL APPROCH
มาตรการป้องกัน COVID-19 ของก าลังพล กบ.ทอ. 

ก าลังพล 
กบ.ทอ.
ปลอดภัย
จากเชื้อ
ไวรัส 

COVID-19

End StateProblem Statement

๑. ก าลังพล กบ.ทอ. 
มีพฤติกรรมการใช้ชีวิต 
ประจ าวันที่แตกต่างกัน 
จึงท าให้ควบคุมได้ยาก
๒. การรับรู้และการเข้าถึง
ข้อมูลองค์ความรู้ในเร่ือง
ของไวรัส COVID-19
แตกต่างกัน

Desired
System

A

B

C

D

Current System

ก าลังพล กบ.ทอ. ไม่มี  
ผู้ติดเชื้อ COVID-19 แต่
ยังมีก าลังพลบางส่วนที่มี
โอกาสปฏิสัมพันธ์ ทั้งใน
เร่ืองงาน และการใช้ชีวิต 
ประจ าวันกับกลุ่มเสี่ยง   
ท าให้มีโอกาสได้รับเช้ือฯ

มาตรการป้องกัน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

จิตส านึกต่อตนเอง 

LoE

LoE

LoE

LoE

๑ ๒ ๗๓ ๔ ๕ ๖

๑ ๒ ๓ ๔

๑ ๒ ๓ ๔

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๑. จ ากัดช่องทางการเข้าออกของก าลังพล กบ.ทอ. 
๒. ตั้งจุดคัดกรองเบื้องต้นก่อนเข้าสถานที่ท างาน     
๓. ด าเนินการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ ณ สถานที่ท างาน         
๔. ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work at home)
๕. แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ก าลังพล กบ.ทอ. 
๖. จัดหาแอลกอฮอล์เจลเพิ่มเติม
๗. ด าเนินการกักตัวเฝ้าระวังก าลังพล กบ.ทอ.

๑. ประชาสัมพันธ์ให้ก าลังพล กบ.ทอ.สวมหน้ากากอนามัย
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ก าลังพล กบ.ทอ.ล้างมือเป็นประจ า 
๓. อบรมชี้แจงก าลังพล กบ.ทอ.ให้ติดตามข่าวสาร
และความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 ตามสื่อต่าง ๆ 
๔. ท าความสะอาดสถานที่ท างาน

๑.  ท าความสะอาดสถานที่ท างาน 
๒.  ให้ก าลังพล กบ.ทอ.บันทึกการเดินทางประจ าวัน
๓.  ให้ก าลังพล กบ.ทอ.ใช้หน้ากากอนามัยในชวีิตประจ าวัน
๔.  Social Distancing การรักษาระยะห่างทางสังคม

๑.  ให้ก าลังพล กบ.ทอ.ใช้หน้ากากอนามัยในชวีิตประจ าวัน
๒.  Social Distancing การรักษาระยะห่างทางสังคม
๓.  ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่
๔.  ออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 
๕.  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
๖.  พักผ่อนให้เพียงพอ

Desired System

A. ก าลังพล กบ.ทอ.มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
B. ก าลังพล กบ.ทอ.ปฎิบัติตามมาตรการของ
รัฐบาล และ กองทัพอากาศ
C. สร้างจิตส านึกให้กับก าลังพล กบ.ทอ.ให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
D. ก าลังพล กบ.ทอ.รักษาสุขภาพ ให้แข็งแรง
เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 

สร้างความเข้าใจ

๖



สร้างความเข้าใจ

๑. ประชาสัมพันธ์ให้ก าลังพล กบ.ทอ.สวมหน้ากากอนามัย
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ก าลังพล กบ.ทอ.ล้างมือเป็นประจ า 
๓. อบรมชี้แจงก าลังพล กบ.ทอ.ให้ติดตามข่าวสาร
และความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 ตามสื่อต่าง ๆ 
๔. ท าความสะอาดสถานที่ท างาน



มาตรการป้องกัน

๑. จ ากัดช่องทางการเข้าออกของก าลังพล กบ.ทอ. 
๒. ตั้งจุดคัดกรองเบื้องต้นก่อนเข้าสถานที่ท างาน     
๓. ด าเนินการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ ณ สถานที่ท างาน         
๔. ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work at home)
๕. แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ก าลังพล กบ.ทอ. 
๖. จัดหาแอลกอฮอล์เจลเพิ่มเติม
๗. ด าเนินการกักตัวเฝ้าระวังก าลังพล กบ.ทอ.



ความรับผิดชอบต่อสังคม

๑.  ท าความสะอาดสถานที่ท างาน 
๒.  ให้ก าลังพล กบ.ทอ.บันทึกการเดินทางประจ าวัน
๓.  ให้ก าลังพล กบ.ทอ.ใช้หน้ากากอนามัยในชีวิตประจ าวัน
๔.  Social Distancing การรักษาระยะห่างทางสังคม



จิตส านึกต่อตนเอง

๑.  ให้ก าลังพล กบ.ทอ.ใช้หน้ากากอนามัยในชีวิตประจ าวัน
๒.  Social Distancing การรักษาระยะห่างทางสังคม
๓.  ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่
๔.  ออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 
๕.  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
๖.  พักผ่อนให้เพียงพอ



การจัดก าลังพล กบ.ทอ.เพื่อปฏิบัติงาน



มาตรการป้องกัน กบ.ทอ.ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

Core Functions Stakeholder Current Plan Future Plan Remark

สร้างความเข้าใจ ก าลังพล กบ.ทอ.

๑. ประชาสัมพันธ์ให้ก าลังพล กบ.ทอ.
สวมหน้ากากอนามัย
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ก าลังพล กบ.ทอ.
ล้างมือเป็นประจ า 
๓. อบรมชี้แจงก าลังพล กบ.ทอ.ให้
ติดตามข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ
โรค COVID-19 ตามสื่อต่าง ๆ 
๔. ท าความสะอาดสถานที่ท างาน

- จัดอบรมก าลังพล กบ.ทอ.
เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการ
เฝ้าระวัง โรค COVID-19 ในกรณี
สถานการณ์กลับมาเป็นปกติ

มาตรการป้องกัน ก าลังพล กบ.ทอ.

๑. จ ากัดช่องทางการเข้าออกของ
ก าลังพล กบ.ทอ. 
๒. ต้ังจุดคัดกรองเบ้ืองต้นก่อนเข้า
สถานที่ท างาน     
๓. ด าเนินการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ   
ณ สถานที่ท างาน         
๔. ปฏิบัติงานที่บ้าน
๕. แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้
ก าลังพล กบ.ทอ. 
๖. จัดหาแอลกอฮอล์เจลเพ่ิมเติม
๗. ด าเนินการกักตัวเฝ้าระวังก าลังพล 
กบ.ทอ.

๑. ก ากับดูแลก าลังพล กบ.ทอ.ให้
ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน
อย่างต่อเนื่อง
๒. ประสาน พอ.เพ่ือให้ก าลังพล
กบ.ทอ.ได้รับการฉีดวัคซีน

ในกรณีที่มีวัคซีนแล้ว



มาตรการป้องกัน กบ.ทอ.ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

Core Functions Stakeholder Current Plan Future Plan Remark

ความรับผิดชอบต่อสังคม ก าลังพล กบ.ทอ./
ประชาชน

๑.  ท าความสะอาดสถานที่ท างาน 
๒.  ให้ก าลังพล กบ.ทอ.บันทึกการ
เดินทางประจ าวัน
๓.  ให้ก าลังพล กบ.ทอ.ใช้หน้ากาก
อนามัยในชีวิตประจ าวัน
๔.  Social Distancing การรักษา
ระยะห่างทางสังคม

- จัดก าลังพล กบ.ทอ.ไปร่วมท า
ความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ

ตามที่ได้รับการร้องขอ

จิตส านึกต่อตนเอง 
ตนเองและ
ครอบครัว

๑.  ให้ก าลังพล กบ.ทอ.ใช้หน้ากาก
อนามัยในชีวิตประจ าวัน
๒.  Social Distancing การรักษา
ระยะห่างทางสังคม
๓.  ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่
๔.  ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
๕.  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
๖.  พักผ่อนให้เพียงพอ

๑. เน้นย้ าก าลังพล กบ.ทอ.และ
ครอบครัว ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ของรัฐบาล และ ทอ.อย่างต่อเนื่อง
๒. ส่งเสริมให้ก าลังพล กบ.ทอ.และ
ครอบครัว ออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ


