
4. Output ผลผลิต 

4.1 รายงานผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนนิงานพรอมสรุปบทเรียนการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงาน 
ปจจุบันดวยสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในหลายประเทศท่ัว

โลกรวมถึงประเทศไทย และยังไมมีแนวทางการรักษาท่ีชัดเจน จึงตองมีการนำเทคโนโลยีดานดิจิทัลเขามาชวย

ในการบริหารจัดการขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงจากไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)  จึงไดมีการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชัน ที่สรางขึ้นมาเพื่อรณรงคใหความรูมาตรฐานความ

สะอาดปลอดภัยปองกัน COVID-19 พรอมชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับผูประกอบการ/ผูดูแลสถานที่สาธารณะ 

สามารถประเมินและปองกันปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอการแพรระบาด COVID-19 

และสรางความม่ันใจใหแกผูรับบริการ 

 

ระบบมาตรฐานสะอาดปลอดภัยปองกันโควิด-19 (Thai Stop Covid Plus)  มีระบบบริหารจัดการ ดังนี้ 
1. การเขาใชระบบงาน 

1.1 ผูใชงานท่ัวไป (User) คือ ผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ีสาธารณะ ดำเนินการดังนี้ 
1.1.1 ลงทะเบียนเขาใชระบบงาน เพื ่อขอใบรับรองมาตรฐานสะอาดปลอดภัยปองกันโควิด (e-

Certificate) 
1.1.2 เพิ่มรายการสถานประกอบการ ไดแก ประเภทสถานประกอบการ, ชื่อสถานประกอบการ, ที่ตั้ง

สถานประกอบการ ปกพิกัดสถานประกอบการ เปนตน 
1.1.3 ทำแบบประเมินและศึกษาแนวปฏิบัติ โดยดำเนินการอานรายละเอียดแนวปฏิบัติ และทำแบบ

ประเมิน เพื่อขอใบรับรองมาตรฐานสะอาดปลอดภัยปองกันโควิด (e-Certificate) กรณีผาน
เกณฑ ระบบงานจะสรางใบรับรองเปนไฟลสำหรับดาวนโหลดจากระบบงาน และสงเขาไปยัง
อีเมล 

1.2 ผูปฏิบัติงาน (Super User) คือ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ไดแก กรมอนามัย, สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, องคการปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน ดำเนินการดังนี้ 
1.2.1 ลงทะเบียนเขาใชงาน เพ่ือเขาถึงขอมูลตามหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
1.2.2 กรณีเจาหนาที่ผูรายงานผล สามารถดูขอมูลการประเมินผลของผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ี

สาธารณะ และเจาหนาท่ีตรวจประเมิน โดยสามารถสงออกขอมูลไดในรูปแบบ Excel 
1.2.3  กรณีเจาหนาที่ตรวจประเมิน ผูประกอบการ/ผูดูแลสถานที่สาธารณะ ในพื้นที่ความรับผิดชอบ

ของผูปฏิบัติงาน และสามารถสรางสติ๊กเกอร (Covid Free Setting Sticker) เพื่อยืนยันการ
รับรองตนเองของผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ีสาธารณะ 

 
 

 

 

 

 



ผลลัพธ    
มีระบบเว็บแอพพลิเคชันสำหรับรณรงคใหความรู ประเมินผลตามมาตรฐานความสะอาด

ปลอดภัยปองกัน COVID-19 เพื่อรับใบรับรอง พรอมชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ี
สาธารณะ สามารถประเมินและปองกันปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอการแพรระบาด 
COVID-19 รวมทั้งเจาหนาที่สามารถติดตามและตรวจประเมินการขอใบรับรองของผูประกอบการ/ผูดูแล
สถานท่ีสาธารณะ ในการปฏิบัติตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยปองกัน COVID-19 

 
ประโยชนตอผูรับบริการ/ประชาชน  
สรางความมั่นใจใหแกผูรับบริการ โดยสถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ เขามาลงทะเบียน

และประเมินตามมาตรการ จำนวน 409,033 แหง แบงออกเปน ผานเกณฑการประเมิน จำนวน 348,733 แหง และ

ไมเกณฑการประเมิน จำนวน 60,293 แหง ซ่ึงมีการดำเนินการขับเคลื่อนท้ังประเทศ (ขอมูล ณ วันท่ี 9 มี.ค. 65) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปบทเรียนการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

กรมอนามัยในฐานะที่เปนองคกรหลักของประเทศในการอภิบาล ระบบสงเสริมสุขภาพและ

ระบบอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี ตระหนักถึงวิกฤตการณท่ีเกิดข้ึนดังกลาว จึงไดมีการวิเคราะห

และรวบรวมขอมูลดานมาตรฐานสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอม และพัฒนาระบบงานในรูปแบบเว็บแอพ

พลิเคชัน ซึ่งใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนและการพัฒนาระบบสุขอนามัยสถานประกอบการ และ

ประชาชนปลอดภัยรองรับคุณภาพชีวิต ทุกชวงวัยและดานอนามัยสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนศูนยกลางในการจัดเก็บ

ขอมูลการประเมินตนเอง เพื ่อยกระดับการเฝาระวังและปองกันโควิด-19 ของกรมอนามัย ในสถาน

ประกอบการ สถานที่สาธารณะ ประชาชน ตลอดจนสามารถนำขอมูลมาบริหารจัดการสรางความรอบรูและ

สรางความม่ันใจใหแกประชาชน 

ระบบ Thai Stop Covid Plus เปนนวัตกรรมที่สำคัญและจำเปนตอภารกิจหนวยงาน เปน

การยกคุณภาพดวยการจัดการความรู โดยมีการพัฒนาปรับปรุงใหเกิดสิ่งใหม ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ

ดำเนินพันธกิจและการบรรลุเปาหมายของกรมอนามัย โดยผูบริหารและหนวยงานภาคีเครือขายใหการ

สนับสนุนการดำเนินการ และผลัดดันใหระบบ Thai Stop Covid Plus เขามาชวยในการบริหารจัดการขอมูล 

ความรู  และสารสนเทศตาง ๆ เพื ่อสรางมาตรการการปองกันการแพรระบาดของ Covid และเปนการ

ขับเคลื่อนองคความรูสูเจาหนาท่ี ประชาชน และสถานประกอบการ 

โดยกระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย การแลกเปลี่ยน การรวบรวมและสราง การ

ถายทอดและแบงปน การจัดเก็บ และการเผยแพรความรู  เพื ่อใหสู เจ าหนาที ่ ประชาชน และสถาน

ประกอบการใชและตอยอดความรูในการทำงานประจำใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเปาหมายของ

แตละกลุม เพื่อใหสามารถเปดกิจการตอไปได โดยมีการใหความรู และประเมินผลเพื่อติดตามการดำเนินงาน

ของผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ีสาธารณะ และประชาชนสามารถใชชีวิตในรูปแบบ New Normal ตอไป 

  กองแผนงานไดดำเนินการจัดการความรู ดังนี้ 

1. จัดประชุมถายทอดความรู ความเขาใจการทำงานของระบบ Thai Stop Covid Plus  ใหกับ
หนวยงานภายในสังกัดกรมอนามัย ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือใหหนวยงานสามารถนำความรู ไปใชใน
การปฏิบัติงาน และการขับเคลื่อนภารกิจของกรมอนามัย  

 



 

 

2. การเผยแพรผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมท่ีสำคัญและจำเปนตอภารกิจหนวยงาน 

   ดำ เน ินการ เผยแพรนว ั ตกรรม ระบบ Thai Stop Covid Plus ให ก ับประชาชน, 

ผูประกอบการ/กิจการ บุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือขายภาครัฐ และการถายทอดบทเรียนจากการ
พัฒนาผลงานในรูปแบบตาง ๆ โดยมีการประยุกตใชกับหนวยงานภายในสังกัด หนวยงานภายนอก และมีการ
ขยายผลไปยังผูรับบรกิาร/ประชาชน/ในพ้ืนท่ีอ่ืน นอกเหนือจากกลุมเปาหมาย หรือขยายผลไปยังหนวยงานอ่ืน 
 

  
 

 

 

 
 
 



 

3. จัดทำประเด็นความรูท่ีจะใหแกเจาหนาท่ี ประชาชน และผูประกอบการ ใหสามารถนำ
องคความรูไปใชงานตอไป 

- การใชงานระบบ Thai Stop Covid Plus โดยมีรูปแบบการทำงาน ดังนี้ 

1. ผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ีสาธารณะ ดำเนินการลงทะเบียนเขาใชระบบงาน ,     
เพ่ิมรายการขอมูลพ้ืนฐานของสถานประกอบการ และดำเนินการจัดทำแบบประเมิน รวมท้ังศึกษาแนวปฏิบัติ
อยางละเอียด เพ่ือขอใบรับรองมาตรฐานสะอาดปลอดภัยปองกันโควิด (e-Certificate) ในกรณีผานเกณฑจะ
ไดรับใบรับรองเปนไฟลสำหรับดาวนโหลดจากระบบงาน และสงเขาไปยังอีเมล 

2. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานการ ไดแก กรมอนามัย, สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, องคการปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน ดำเนินการลงทะเบียนเขาใชงาน เพ่ือเขาถึงขอมูลตาม
หนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ไดแก เจาหนาท่ีผูรายงานผล สามารถดูขอมูลการประเมินผล
ของผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ีสาธารณะ โดยสามารถสงออกขอมูลไดในรูปแบบ Excel และเจาหนาท่ีตรวจ
ประเมิน สามารถตรวจประเมินผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ีสาธารณะ ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบและสามารถ
มอบสติ๊กเกอร (Covid Free Setting Sticker) สำหรับยืนยันการรับรองตนเองของผูประกอบการ/ผูดูแล
สถานท่ีสาธารณะ 

3. ระบบรายงานผล (Dashboard) สำหรับสรุปผลขอมูลการลงทะเบียนและ
ประเมินผลของสถานประกอบการ/สถานท่ีสาธารณะ ในรูปแบบตางๆ ไดแก แผนท่ี แผนภูมิ ตาราง เปนตน 

4. สามารถดาวนโหลดคูมือการใชงาน ดังนี้  
4.1 บริการสำหรับประชาชน/สถานประกอบการ โดยจัดทำเปนคูมือสำหรับเรียนรูการ

ใชงาน ของผูประกอบการและประชาชน ในรูปแบบ คลิปวีดีโอการใชงาน และเอกสารคูมือการใชงาน  
URL :  https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/more_news.php?cid=46 

4.2 บริการสำหรับเจาหนาท่ี โดยจัดทำเปนคูมือสำหรับเรียนรูการใชงาน ของ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ในรูปแบบ เอกสารคูมือการใชงาน 
URL : https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/more_news.php?cid=47 



 
 


