
ตัวช้ีวัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

2. กำหนดมาตรการและประเด็นความรูท่ีใชในการขับเคล่ือนการดำเนินงานวิชาการของหนวยงานใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู 

 2.2 ประเด็นความรูท่ีใหแกผูรับบริการ (C) / ผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) 

สรุปประเด็นความรูท่ีใหแกบุคลากรเพ่ือการขับเคล่ือนการดำเนินงานวิชาการของหนวยงาน
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

จากาวิเคราะห GAP จากการวิเคราะห GAP นอกจากขอมูลและความรูสำคัญท่ีจำเปนตอภารกิจ

ของหนวยงานที่ถายทอดแกบุคลากรภายในกรมอนามัย ดังกลาวขางตนแลว  ในสถานการณโลกปจจุบัน 

การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และยังไมมีแนว

ทางการรักษาท่ีชัดเจน กองแผนงานไดนำเทคโนโลยีดานดิจิทัลเขามาชวยในการบริหารจัดการขอมูล ความรู

และสารสนเทศตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ   เพ่ือปองกันและลดความเสี่ยงจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดมี

การพัฒนานวัตกรรม “Thai Stop Covid"  เพื่อเปนศูนยกลางในการจัดเก็บขอมูลการประเมินตามมาตรฐาน

ความสะอาดปลอดภัยปองกันโควิด-19 ของกรมอนามัย และจัดเก็บขอมูลความรอบรูดานสุขภาพ (Health 

Literacy) เปนองคกรสำหรับบุคลากรกรมอนามัย ตลอดจน สถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ และ

ประชาชน  ถือไดวาเปนยกระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไป ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงไดกำหนด

ประเด็นความรูท่ีใหแกผูรับบริการ ดังนั้น 

• ประเด็นความรู : การใชงานระบบ Thai Stop Covid+  
1.  สามารถเข  าร  วมมาตรฐานความสะอาดปลอดภ ัยป องก ัน COVID-19 ได ท ี ่ เ ว ็บไซต  

https://stopcovid.anamai.moph.go.th 
2. การเขารวมของสถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ โดยมีขั้นตอนการรับรับรองออนไลน (E-

Certificate) (สถานประกอบการ/สถานท่ีสาธารณะ) 
2.1 ลงทะเบียน/สมัครสมาชกิ เพ่ือเขาใชงานระบบ Thai Stop Covid+ 
2.2 เลือกประเภทสถานประกอบการ ไดแก รานอาหาร, ตลาด, รานสะดวกซื้อ, สงอาหาร, โรงแรมที่พัก, 

รถสาธารณะ, หางสรรพสินคา, สถานศึกษา, ฟตเนส, ศาสนสถาน, สำนักงาน, รานเสริมสวย เปนตน 
2.3 ประเมินมาตรฐาน (Checklist) ความสะอาดปลอดภัยปองกัน COVID-19 (ผานมาตรฐานครบทุก

ขอ) สำหรับสถานประกอบการ/สถานท่ีสาธารณะ 

• ตรวจสอบปกหมุดพิกัดในระบบแผนที่ ของ Thai stop COVID เพื่อใหผูรับบริการแนะนำติ
ชมสถานประกอบการ/สถานท่ีสาธารณะ 

• รับใบรับรองออนไลน (E-Certificate) หลังจากการตรวจสอบโดยระบบงาน สามารถพิมพ 
และเซ็นชื่อรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ โดยผูประกอบการ/ผูดูแลสถานที่สาธารณะ 
และติดประกาศที่สถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ โดยมี QR Code ใหผูรับบริการ
แนะนำติชมสถานประกอบการ/สถานท่ีสาธารณะ 

• ขอปฏิบัติมาตรฐานการประเมินสถานประกอบการ/สถานท่ีสาธารณะ สามารถพิมพ และ
ติดประกาศ  ท่ีสถานประกอบการ/สถานท่ีสาธารณะ 



2.3 ศึกษาการใชโปรแกรมในวิดีโอสาธิต ไดแก การลงทะเบียนผูประกอบการ, วิดีโอแนะนำระบบ 
Thai stop COVID Plus เปนตน 

3. การเขารวมของประชาชน 
3.1 ตรวจสอบพิกัดแผนท่ีและนำทาง สถานประกอบการ/สถานท่ีสาธารณะท่ีมีมาตรฐานปองกัน 

COVID-19 ในระบบแผนท่ี ของ Thai stop COVID Plus 
3.2 แนะนำติชมสถานประกอบการ / สถานท่ีสาธารณะ  

• สแกน QR Code ท่ีใบรับรองของสถานประกอบการ (E-Certificate) 

• ระบบแผนท่ี ของ Thai stop COVID Plus โดยเลือกหมุดพิกัดสถานประกอบการ/สถานท่ี
สาธารณะ 

3.4 บริการขอมูลสำหรับประชาชน เชน ความรอบรูดานสุขภาพ, สำรวจสุขภาพ, เปนตน 
  

วัตถุประสงค 
1. ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ/กิจการใหปลอดภัยและมีความเชื่อม่ันดานสุขอนามัย 
2. สรางความรอบรูดานสุขภาพประชาชน 
3. เปนเครื่องมือของรัฐในการบูรณาการงาน และกำกับติดตามประเมินผล 
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือกำกับ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการ 

กลุมเปาหมาย 
1. ประชาชน 
2. ผูประกอบการ/กิจการ 
3. บุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือขายภาครัฐ 

ประโยชนท่ีจะไดรับ 
1. ผูประกอบการตรวจสอบมาตรการปองกันโควิด-19 ใหม่ันใจในการเปดบริการ พรอมรับ

ใบรับรอง (E-certification) และปกหมุดแผนท่ีประชาสัมพันธ 
2. ประชาชนไดรับความปลอดภัย พรอมสามารถตรวจสอบการประกอบการ/กิจกรรมทางแผน

ท่ีและใบรับรองท่ีมี QR code เพ่ือเลือกใชบริการและรองเรียน 
3. สนับสนุนรัฐบาลในการนำเกณฑประกาศไปถึงผูประกอบการและสนับสนุนหนวยงานรัฐ    

ท่ีมีอำนาจใหมีหลักเกณฑในการตรวจสอบเพ่ือควบคุมการแพรเชื้อ 
4. แหลงความรูสำหรับประชาชน ผูประกอบการ เจาหนาท่ี ในรูปแบบโปสเตอร อินโฟกราฟก 

วิดีโอสาธิต การอบรมออนไลน การคัดกรองเพ่ือดูแลสุขภาพและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมชวงท่ีมีโรคโควิด 
 

  



• ประเด็นความรู มาตรการกรณีเปดสถานประกอบการในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวด 
มาตรการปลอดภัยสำหรับองคกร (Covid Free Setting)  
การยกระดับมาตรการ ในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวด และพ้ืนท่ีนำรองการทองเท่ียว มาตรการ

ปลอดภัยสำหรับองคกร (Covid Free Setting) สำหรับกิจการหรือกิจกรรมท่ีผอนคลายตามขอกำหนด ฉ.34
นอกจากนั้น จะตองมีมาตรการกำกับติดตาม โดยผูประกอบการ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยตองทำการ
ประเมินตนเองผานระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) และควบคุมกำกับใหพนักงานประเมินตนเองผาน
ระบบ Thai Save Thai (TST) โดยเครงครัด 

COVID Free Setting เปนมาตรการปลอดภัยสำหรับองคกร มี 3 ดาน 
1. การจัดสภาพแวดลอม (COVID Free Environment) ในเรื่องการจัดการดานความสะอาด 

ใหมีการเวนระยะหาง ไมแออัด และมีการระบายอากาศท่ีดี 
2. การจัดการผูใหบริการ (COVID Free Personnel) พนักงานตองไดรับวัคซีนครบตามเกณฑ 

มีการตรวจ ATK หรือ RT-PCR และตองมีการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงทุกวันดวย "ไทยเซฟไทย" 
3. ผูรับบริการ (COVID Free Customer) แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือไดรับการตรวจหา

เชื้อดวย ATK หรือ RT-PCR 
หลักการแนวปฏิบัติตาม COVID Free Setting 

1. แนวปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองคกร (Covid Free Setting) ใชในชวงการ
เปลี่ยนผานของกิจการหรือกิจกรรมท่ีมีการผอนคลายใหดำเนินการตามขอกำหนด ฉบับท่ี 34 

2. เพ่ือเปนแนวทางใหคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดตอจังหวัด ออกประกาศใหเปนแนวปฏิบัติ ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของ
สถานท่ี กิจการหรือกิจกรรมในพ้ืนท่ี 

3. เริ่มใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง 
ประโยชนท่ีไดรับจากมาตรการ COVID Free Setting 

1. ดานสถานประกอบกิจการ/กิจกรรม โดยสรางความม่ันใจดานความปลอดภัย เพ่ือไมใหเปน
แหลงการแพรระบาดจนเกิดกลุมกอน หรือคลัสเตอรใหม และสามารถดำเนินกิจการ/กิจกรรม ตอไปไดอยาง
ปลอดภัย 

2. ดานประชาชน โดยไดรับความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ในการรับบริการจากสถาน
ประกอบกิจการและกิจกรรม นั้นๆ 
 
 

 

 


