
 

4. Output ผลผลิต 

4.2 มีผลผลิตครบตามแผนการขับเคล่ือนและมาตรการท่ีกำหนดไว 

 

4.2.1 แผนการขับเคล่ือนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก) 

ท่ี ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/ข้ันตอน 
เปาหมาย
(จำนวน) 

หนวยนับ 
วันท่ีเริ่ม
กิจกรรม 

วันท่ี
ส้ินสุด 

1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานองคกรแหงการเรียนรู 

(LO) 

1 ฉบับ พ.ย.64 พ.ย.64 

2 มีรายการขอมูล สารสนเทศ และความรูท่ีนำมาใชในการ

วิเคราะหสถานการณ 

1 ครั้ง พ.ย.64 ธ.ค.64 

3 กำหนดมาตรการและประเด็นความรูท่ีจะใชในการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

1 ครั้ง พ.ย.64 ธ.ค.64 

4 จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ

หนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และแผน

ดำเนินการสรางนวัตกรรมท่ีสำคัญและจำเปนตอภารกิจ

หนวยงาน 

1 ครั้ง พ.ย.64 ธ.ค.64 

5 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการเปน

องคกรแหงการเรียนรู (LO) 

1 ครั้ง พ.ย.64 ธ.ค.64 

6 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการท่ีกำหนดไว 

และผลดำเนินการสรางนวัตกรรมท่ีสำคัญและจำเปนตอ

ภารกิจหนวยงาน 

1 ครั้ง ธ.ค.64 ก.พ.65 

 

  



รายละเอียดการดำเนินการตามแผนดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดทำคำส่ังแตงตั้งคณะทำงานองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

  ดำเนินการจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานองคกรแหงการเรียนรู (LO) กองแผนงาน เพ่ือการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานในองคกร ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมท่ี 2 มีรายการขอมูล สารสนเทศ และความรูท่ีนำมาใชในการวิเคราะหสถานการณ 

กลุมงาน ขอมูลท่ีสำคัญ (DM) ความรูท่ีสำคัญ (KM) 
กลุมอำนวยการ คูมือวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส 

(e bidding) 
ข้ันตอนปฏิบัติวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e – bidding) 

พระราชกฤษฎีกา คาใชจายในการ
เดินทาง ไป ราชการ (ฉบับท่ี 9)  
พ.ศ. 2560 

การเบิกคาท่ีพักในการเดินทางไป
ราชการ  

มาตรฐานกำหนดตำแหนงนักวิเคราะห
นโยบาย และแผน 

เสนทางความกาวหนาในการปฏิบัติ
ราชการ 

คูมือใชงานระบบ e-GP กรณีจัดซ้ือจัด
จางโดยวิธี เฉพาะเจาะจง 

กระบวนการดำเนินการซ้ือหรือจาง
โดยวิธี เฉพาะเจาะจง สำหรับ
หนวยงานภาครัฐท่ีมีวงเงินไมเกิน 
500,000 บาท  

คูมือตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจาย  หลักการคำนวณเบี้ยเลี้ยง 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณ  พ.ศ. 2526 

กระบวนการสงหนังสือราชการอยาง
มีคุณภาพ 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณ  พ.ศ. 2526 

วิธีการรับหนังสือราชการ 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณ  พ.ศ. 2526  

กระบวนการสงหนังสือราชการอยาง
มีคุณภาพหลักในการรางหนังสือ
ราชการ 

การบำรุงรักษารถยนตเบื้องตน  การดูแลรักษารถยนตเบื้องตน 
กลุมพัฒนานโยบาย 
และยุทธศาสตร 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป 
และ ประจำป กรมอนามัย 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 
ป และประจำป กรมอนามัย 

ศูนยปฏิบัติการกรมอนามัย  การวิเคราะหแผนปฏิบัติการระดับ
หนวยงาน กรมอนามัย 

ขอมูลโรคความดันโลหิตสูง  เรื่องเลาจากสาว Hypertension 
ขอมูลการรายงานสถานการณการแพร
ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

กระบวนการจัดประชุมคณะทำงาน
กลุมภารกิจ ยุทธศาสตรและวิชาการ 
(Strategic and Technical  
Advisory Group : STAG) 

ผลการดำเนินงานตามประเด็นจากท่ี
ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจ
หลักกรมอนามัย 

Flow chart แสดงข้ันตอนการจัด
ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อน
ภารกิจหลัก กรมอนามัย (ทุกวัน
อังคารท่ี 1 ของเดือน)  

ขอมูลการประชุมหัวหนากลุมบริหาร
ยุทธศาสตร กรมอนามัย 

กระบวนการจัดประชุมหัวหนากลุม
บริหารยุทธศาสตร กรมอนามัย 



กลุมงาน ขอมูลท่ีสำคัญ (DM) ความรูท่ีสำคัญ (KM) 
กลุมบริหารยุทธศาสตร
การงบประมาณ 
 

ปฏิทินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  

สาระสำคัญปฏิทินงบประมาณ
รายจายประจำป 

คูมือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การจัดทำกรอบวงเงินคำขอ
งบประมาณป 2564 

คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกแผนการ
ปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
ระบบ ฐานขอมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช จายงบประมาณ (BB 
EvMIS) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562   

การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจาย งบประมาณ  
(BB EvMIS)  

คูมือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การตั้งงบประมาณคาใชจายบุคลากร
ภาครัฐ 

คูมือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การจัดทำแบบฟอรมคำขอ
งบประมาณประจำป พ.ศ. 2564 
(รายละเอียดโครงการ) กรมอนามัย 

กลุมพัฒนาระบบขอมูล DATA Governance  6 ข้ันตอนท่ีจำเปนในการบริหารจดัการ
ขอมูล 

 การจัดการขอมูล (DATA 
MANAGEMENT) ใน ระบบ 
DOHDASHBOARD 

การใชงานระบบ DOH Dashboard    
กรมอนามัย 

 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลการปรับ
แผนปฏิบัติการ กรมอนามัยจากระบบ 
DOC 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสถิติ 

 สรุปผลรวมตัวชี้วัดเฝาระวังการสงเสริม
สุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม ป 2563 

หลักการงาย ๆ ในการทำ อินโฟ
กราฟก 

 ขอมูลการออกแบบและพัฒนาหนา
รายงานระบบ สารสนเทศ 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการเขียน
ชุดคำสั่ง 

กลุมประเมินผล 
และนิเทศติดตาม 

ประเด็นการตรวจราชการ ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ท่ีกรมอนามัย
รับผิดชอบ 

การขับเคลื่อนองคกรดวย OKRS 
(Objectives and  Key Results)  

กระบวนการทำงานหลัก (Core 
Process)ของการ ประชุมกรมอนามัย 

ข้ันตอนการใชงาน ระบบ 
DohMeeting (การประชุม ผูบริหาร
กรมอนามัย)  

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจตอการ
นิเทศงาน กรมอนามัย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

กรอบการนิเทศงานกรมอนามัย
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2563  

รายงานผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม  
กรมอนามัย  

Flow Chart การติดตามมติท่ีประชุม  
กรมอนามัย พ.ศ. 2563 



กลุมงาน ขอมูลท่ีสำคัญ (DM) ความรูท่ีสำคัญ (KM) 
รายงานผลการใชจายงบประมาณ 
ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตร
มาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ระบบติดตามและประเมินผล แหงชาติ 
(eMENSCR) 

คูมือการรายงาน ระบบติดตามและ
ประเมินผล แหงชาติ eMENSCR 

ผลการดำเนนิงานตวัชี้วดัป 2559 – 2562  แนวทางการรายงานผลการดาเนิน
งานตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. 
งบประมาณรายจาย (ขาวคาดแดง) 

การติดตามและประเมินผลกรมอนามัย  การเตรียมความพรอมในการนิเทศ
งานกรมอนามัย 

กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การบริการเครือขายอินเทอรเน็ตพ้ืนฐาน
และ บริการท่ีรองรับ IPv6 

การบริการเครือขายอินเทอรเน็ต
พ้ืนฐานและบริการท่ีรองรับ IPv6 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมอนามัย  
พ.ศ. 2563 - 2565 

การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล          
กรมอนามัย 

Government Website Standard  มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ เวอรชั่น 2.0 
การประยุกตใชงานลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส (Digital Signature)  
ในภาครัฐ 

การประยุกตใชงานลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส(Digital  Signature)  
ในภาครัฐ 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการ
บริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
ของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ.2561 

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบาย
และแนว ปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกรมอนามัย 

Security Awareness ภัยใกลตัว  แนวทางการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอรสำหรับบุคคลท่ัวไป 

Enrollment - Support Apple 
Developer  

สมัคร Apple Developer Account 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมท่ี 3 กำหนดมาตรการและประเด็นความรูท่ีจะใชในการขับเคล่ือนการดำเนินงาน 

มาตรการ 

1. สรางการมีสวนรวมและมิตรภาพการดำเนินงาน :  

- แตงตั้งคณะทำงานองคกรแหงการเรียนรู 

2. สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสูประชาชน : 

- ดำเนินการโครงการ Thai Stop Covid Plus และขับเคลื่อนระบบสูประชานชน 

- ประชาสัมพันธเผยแพรระบบ Thai Stop Covid Plus 

- ใหความรูการใชงานความเขาใจการใชงานระบบ Thai Stop Covid Plus 

 

ประเด็นความรู 

- การใชงานระบบ Thai Stop Covid Plus โดยมีรูปแบบการทำงาน ดังนี้ 

1. ผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ีสาธารณะ ดำเนินการลงทะเบียนเขาใชระบบงาน ,     
เพ่ิมรายการขอมูลพ้ืนฐานของสถานประกอบการ และดำเนินการจัดทำแบบประเมิน 
รวมท้ังศึกษาแนวปฏิบัติอยางละเอียด เพ่ือขอใบรับรองมาตรฐานสะอาดปลอดภัย
ปองกันโควิด (e-Certificate) ในกรณีผานเกณฑจะไดรับใบรับรองเปนไฟลสำหรับดาวน
โหลดจากระบบงาน และสงเขาไปยังอีเมล 

2. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานการ ไดแก กรมอนามัย, สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, องคการปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน ดำเนินการลงทะเบียนเขาใชงาน 
เพ่ือเขาถึงขอมูลตามหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ไดแก เจาหนาท่ี
ผูรายงานผล สามารถดูขอมูลการประเมินผลของผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ีสาธารณะ 
โดยสามารถสงออกขอมูลไดในรูปแบบ Excel และเจาหนาท่ีตรวจประเมิน สามารถตรวจ
ประเมินผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ีสาธารณะ ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบและสามารถ
มอบสติ๊กเกอร (Covid Free Setting Sticker) สำหรับยืนยันการรับรองตนเองของ
ผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ีสาธารณะ 

3. ระบบรายงานผล (Dashboard) สำหรับสรุปผลขอมูลการลงทะเบียนและประเมินผล
ของสถานประกอบการ/สถานท่ีสาธารณะ ในรูปแบบตางๆ ไดแก แผนท่ี แผนภูมิ ตาราง 
เปนตน 

4. สามารถดาวนโหลดคูมือการใชงาน ดังนี้  
4.1 บริการสำหรับประชาชน/สถานประกอบการ โดยจัดทำเปนคูมือสำหรับเรียนรูการใชงาน 

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

4.2 บริการสำหรับเจาหนาท่ี โดยจัดทำเปนคูมือสำหรับเรียนรูการใชงาน ของเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงาน ในรูปแบบ เอกสารคูมือการใชงาน 

  URL : https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/more_news.php?cid=47 



 
 

- ขอเสนอการยกระดับมาตรการกรณีเปดสถานประกอบการในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและ

เขมงวด มาตรการปลอดภัยสำหรับองคกร (Covid Free Setting) โดยประชาชนสามารถ

เขามาศึกษารายละเอียดแนวปฏิบัติของแตละประเภทสถานประกอบการ (Setting) ได 

 

ดาวนโหลดขอเสนอการยกระดับมาตรการ กรณีเปดสถานประกอบการฯ  

URL : https://covid19.anamai.moph.go.th/th/covid-free-setting/ 

  



กิจกรรมท่ี 4 จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการดำเนินงานของหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

และแผนดำเนินการสรางนวัตกรรมท่ีสำคัญและจำเปนตอภารกิจหนวยงาน 

 

  



กิจกรรมท่ี 5 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

 

 



  



กิจกรรมท่ี 6 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการท่ีกำหนดไว และผลดำเนินการสรางนวัตกรรม 

ท่ีสำคัญและจำเปนตอภารกิจหนวยงาน 

 การดำเนินงานตามแผน  ไดดำเนินการตาง ๆ ทำตามลำดับกิจกรรมท่ี 1 – 5 ตามขางตนท่ีกลาวมา 

การดำเนินการตามมาตรการ  
1. สรางการมีสวนรวมและมิตรภาพการดำเนินงาน :  

- แตงตั้งคณะทำงานองคกรแหงการเรียนรู 

 
 

2. สนับสนุนการขับเคล่ือนการดำเนินงานสูประชาชน :  
- ดำเนินการโครงการ Thai Stop Covid Plus และขับเคล่ือนระบบสูประชานชน 
  ดำเนินการสรางนวัตกรรมที่สำคัญ คือ ระบบ Thai Stop Covid Plus สำหรับรณรงค

ใหความรู ประเมินผลตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยปองกัน COVID-19 เพื่อรับใบรับรอง พรอมชี้แจง
แนวทางปฏิบัติสำหรับผูประกอบการ/ผูดูแลสถานที่สาธารณะ สามารถประเมินและปองกันปจจัยเสี่ยงดานอนามัย
สิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอการแพรระบาด COVID-19 รวมทั้งเจาหนาที่สามารถติดตามและตรวจประเมิน
การขอใบรับรองของผูประกอบการ/ผูดูแลสถานที่สาธารณะ ในการปฏิบัติตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย
ปองกัน COVID-19 

 
 



การพัฒนาระบบมาตรฐานสะอาดปลอดภัยปองกันโควิด-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 เจาหนาที่ผู ปฏิบัติงาน 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 

2. ผลลัพธ    
มีระบบเว็บแอพพลิเคชันสำหรับรณรงคใหความรู  ประเมินผลตามมาตรฐานความสะอาด

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

 
3. ประโยชนตอผูรับบริการ/ประชาชน  

สรางความมั่นใจใหแกผูรับบริการ โดยสถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ เขามาลงทะเบียน

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

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

 
 



 

 

 



 

 

- ประชาสัมพันธเผยแพรระบบ Thai Stop Covid Plus 
ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธระบบ Thai Stop Covid Plus  และการถายทอด 

โดยมีการประยุกตใชกับหนวยงานภายในสังกัด หนวยงานภายนอก และมีการขยายผลไปยังผูรับบริการ/

ประชาชน/ในพ้ืนท่ีอ่ืน นอกเหนือจากกลุมเปาหมาย หรือขยายผลไปยังหนวยงานอ่ืนแลว 

  

 
 



- ใหความรูการใชงานความเขาใจการใชงานระบบ Thai Stop Covid Plus 
ดำเนินการจัดประชุมถายทอดความรู ความเขาใจการทำงานของระบบ Thai Stop 

Covid Plus  ใหกับหนวยงานภายในสังกัดกรมอนามัย ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือใหหนวยงานสามารถ

นำความรูไปใชในการปฏิบัติงาน และการขับเคลื่อนภารกิจของกรมอนามัย  

 

 

 
 

  



4.2.2 แผนการดำเนินงานการสรางหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมท่ีสำคัญและจำเปน
ตอภารกิจของหนวยงาน 

 

 

กิจกรรมท่ี 1 คัดเลือกผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมท่ีสำคัญและจำเปนตอภารกิจหนวยงาน 

  ดำเนินการคัดเลือกผลงานที่มีความสำคัญตอภารกิจหนวยงาน และภารกิจของกรมอนามัย ดวย
สถานการณโลกปจจุบันมีการระบาดของไวรัสโคโรนา จึงไดเลือก คือ ระบบ Thai Stop Covid Plus เปน
นวัตกรรมที ่พัฒนาขึ ้นโดยนำเทคโนโลยีดานดิจิทัล เขามาชวยในการบริหารจัดการขอมูล ความรู  และ
สารสนเทศตาง ๆ เพ่ือสรางมาตรการการปองกันการแพรระบาดของ Covid และเปนการขับเคลื่อนองคความรู
สูประชาชาชน 
 

  
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม วันท่ีเริ่ม   วันท่ีสิ้นสุด ผูรับผิดชอบ 
1 คัดเลือกผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมท่ี

สำคัญและจำเปนตอภารกิจหนวยงาน 
ต.ค.64  ธค.64 กลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2 รวบรวมขอมูลผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/

นวัตกรรมท่ีสำคัญและจำเปนตอภารกิจ
หนวยงาน 

ธ.ค. 65 ก.พ. 65 กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 จัดทำผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมท่ี
สำคัญและจำเปนตอภารกิจหนวยงาน 

ม.ค. 65 ก.พ. 65 กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 เผยแพรผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมท่ี
สำคัญและจำเปนตอภารกิจหนวยงาน 

ม.ค. 65 ก.พ. 65 กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 สรุปผลการดำเนินงานสรางหรือพัฒนา
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมท่ีสำคัญ
และจำเปนตอภารกิจหนวยงาน 

ม.ค. 65 ก.พ. 65 กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 



กิจกรรมท่ี 2 รวบรวมขอมูลผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวตักรรมท่ีสำคัญและจำเปนตอภารกิจหนวยงาน
ดำเนินการรวบรวมขอมูลท่ีสำคัญตาง ๆ  

ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลดานมาตรฐานสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอม  
และนำเขาขอมูลในระบบ Thai Stop Covid Plus  เพ่ือยกระดับการเฝาระวังและปองกันโควิด-19  
อีกท้ังสามารถรองรับปริมาณขอมูลจำนวนมาก 

  

 

กิจกรรมท่ี 3 จัดทำผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมท่ีสำคัญและจำเปนตอภารกิจหนวยงานดำเนินการ
พัฒนา ระบบ Thai Stop Covid Plusโดยมีการทำงานท่ีสำคัญคือ 

ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นที่สามารถจัดเก็บขอมูล ติดตาม และรายงานผลมาตรฐานความ
ปลอดภัยปองกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การเขาใชระบบงาน 
1.1 ผูใชงานท่ัวไป (User) คือ ผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ีสาธารณะ ดำเนินการดังนี้ 

1.1.1 ลงทะเบียนเขาใชระบบงาน เพ่ือขอใบรับรองมาตรฐานสะอาดปลอดภัยปองกัน
โควิด (e-Certificate) 

1.1.2 เพ่ิมรายการสถานประกอบการ ไดแก ประเภทสถานประกอบการ, ชื่อสถาน
ประกอบการ, ท่ีตั้งสถานประกอบการ ปกพิกัดสถานประกอบการ เปนตน 

1.1.3 ทำแบบประเมินและศึกษาแนวปฏิบัติ โดยดำเนินการอานรายละเอียดแนว
ปฏิบตัิ และทำแบบประเมิน เพ่ือขอใบรับรองมาตรฐานสะอาดปลอดภัยปองกัน
โควิด (e-Certificate) กรณีผานเกณฑ ระบบงานจะสรางใบรบัรองเปนไฟล
สำหรับดาวนโหลดจากระบบงาน และสงเขาไปยังอีเมล 

1.2 ผูปฏิบัติงาน (Super User) คือ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานการ ไดแก กรมอนามัย, 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, องคการปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 
ดำเนินการดังนี้ 
1.2.1 ลงทะเบียนเขาใชงาน เพ่ือเขาถึงขอมูลตามหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงาน 
1.2.2 กรณีเจาหนาท่ีผูรายงานผล สามารถดูขอมูลการประเมินผลของผูประกอบการ/

ผูดูแลสถานท่ีสาธารณะ และเจาหนาท่ีตรวจประเมิน โดยสามารถสงออกขอมูล
ไดในรูปแบบ Excel 



1.2.3  กรณีเจาหนาท่ีตรวจประเมิน ผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ีสาธารณะ ในพ้ืนท่ี
ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน และสามารถสรางสติ๊กเกอร (Covid Free 
Setting Sticker) เพ่ือยืนยันการรับรองตนเองของผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ี
สาธารณะ 

2. การเขาถึงขอมูล แบงสิทธิ์การใชงาน เปนกลุมผูใชงาน ดังนี้ 
2.1 ผูใชงานท่ัวไป (User) คือ ผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ีสาธารณะ 
2.2 ผูปฏิบัติงาน (Super User) โดยแบงออกเปน ดังนี้ 

     2.2.1 เจาหนาท่ีรายงานขอมูล สามารถติดตามและตรวจสอบขอมูลการประเมิน
ของสถานประกอบการ/สถานท่ีสาธารณะ ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

     2.2.2 เจาหนาท่ีตรวจประเมิน สามารถตรวจประเมิน สถานประกอบการ/สถานท่ี
สาธารณะ ผานระบบงาน หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กรมอนามัย, สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, องคการปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน  

2.3 ผูดูแลระบบงาน สำหรับบริหารจัดการระบบงานในสวนตางๆ ภายในระบบงาน 
 

กิจกรรมท่ี 4 เผยแพรผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมท่ีสำคัญและจำเปนตอภารกิจหนวยงาน 

   ดำเนินการเผยแพร และการถายทอดบทเรียนจากการพัฒนาผลงานในรูปแบบตาง ๆ โดยมี
การประยุกตใชกับหนวยงานภายในสังกัด หนวยงานภายนอก และมีการขยายผลไปยังผูรับบริการ/ประชาชน/
ในพ้ืนท่ีอ่ืน นอกเหนือจากกลุมเปาหมาย หรือขยายผลไปยังหนวยงานอ่ืนแลว 
   ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ไดแก กรมอนามัย, สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, องคการปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน ดำเนินการดังนี้ 
   1. กรณีเจาหนาท่ีผูรายงานผล สามารถดูขอมูลการประเมินผลของผูประกอบการ/
ผูดูแลสถานท่ีสาธารณะ และเจาหนาท่ีตรวจประเมิน โดยสามารถสงออกขอมูลไดในรูปแบบ Excel 
   2. กรณีเจาหนาท่ีตรวจประเมิน ผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ีสาธารณะ ในพ้ืนท่ี
ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน และสามารถสรางสติ๊กเกอร (Covid Free Setting Sticker) เพ่ือยืนยันการ
รับรองตนเองของผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ีสาธารณะ 

  ดำเนินการเผยแพรนวัตกรรม ระบบ Thai Stop Covid Plus ใหกับประชาชน, 

ผูประกอบการ/กิจการ บุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือขายภาครัฐ 

 
 

  



  

 

 
 

  



กิจกรรมท่ี 5 สรุปผลการดำเนินงาน/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมท่ีสำคัญและจำเปนตอภารกิจหนวยงาน 

1. การระบุปญหาของการใหบริการ  

ปจจุบันดวยสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในหลายประเทศ

ท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย และยังไมมีแนวทางการรักษาท่ีชัดเจน จึงตองมีการนำเทคโนโลยีดานดิจิทัลเขามาชวย

ในการบริหารจัดการขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือปองกันและลดความเสี่ยงจากไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  

2. การดำเนินการ (วิธีการ/รูปแบบ)   

พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชัน ท่ีสรางข้ึนมาเพ่ือรณรงคใหความรูมาตรฐานความสะอาด

ปลอดภัยปองกัน COVID-19 พรอมชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ีสาธารณะ สามารถ

ประเมินและปองกันปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอการแพรระบาด COVID-19 และสราง

ความม่ันใจใหแกผูรับบริการ 

3. ผลผลิตและผลลัพธจากการดำเนินการ 

  ผลผลิต 
ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นที่สามารถจัดเก็บขอมูล ติดตาม และรายงานผลมาตรฐานความ

ปลอดภัยปองกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. การเขาใชระบบงาน 

1.1 ผูใชงานท่ัวไป (User) คือ ผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ีสาธารณะ ดำเนินการดังนี้ 
1.1.1 ลงทะเบียนเขาใชระบบงาน เพื ่อขอใบรับรองมาตรฐานสะอาดปลอดภัย

ปองกันโควิด (e-Certificate) 
1.1.2 เพิ่มรายการสถานประกอบการ ไดแก ประเภทสถานประกอบการ, ชื่อสถาน

ประกอบการ, ท่ีตั้งสถานประกอบการ ปกพิกัดสถานประกอบการ เปนตน 
1.1.3 ทำแบบประเมินและศึกษาแนวปฏิบัติ โดยดำเนินการอานรายละเอียดแนว

ปฏิบัติ และทำแบบประเมิน เพื่อขอใบรับรองมาตรฐานสะอาดปลอดภัยปองกันโควิด (e-Certificate) กรณี
ผานเกณฑ ระบบงานจะสรางใบรับรองเปนไฟลสำหรับดาวนโหลดจากระบบงาน และสงเขาไปยังอีเมล 

1.2 ผูปฏิบัติงาน (Super User) คือ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานการ ไดแก กรมอนามัย, 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, องคการปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน ดำเนินการดังนี้ 

1.2.1 ลงทะเบียนเขาใชงาน เพ่ือเขาถึงขอมูลตามหนาท่ีความรับผิดชอบของ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

1.2.2 กรณีเจาหนาท่ีผูรายงานผล สามารถดูขอมูลการประเมินผลของ
ผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ีสาธารณะ และเจาหนาท่ีตรวจประเมิน โดย
สามารถสงออกขอมูลไดในรูปแบบ Excel 

1.2.3  กรณีเจาหนาท่ีตรวจประเมิน ผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ีสาธารณะ ในพ้ืนท่ี
ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน และสามารถสรางสติ๊กเกอร (Covid Free 
Setting Sticker) เพ่ือยืนยันการรับรองตนเองของผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ี
สาธารณะ 

2. การเขาถึงขอมูล แบงสิทธิ์การใชงาน เปนกลุมผูใชงาน ดังนี้ 
2.1 ผูใชงานท่ัวไป (User) คือ ผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ีสาธารณะ 



2.2 ผูปฏิบัติงาน (Super User) โดยแบงออกเปน ดังนี้ 
     2.2.1 เจาหนาท่ีรายงานขอมูล สามารถติดตามและตรวจสอบขอมูลการ
ประเมินของสถานประกอบการ/สถานท่ีสาธารณะ ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
     2.2.2 เจาหนาท่ีตรวจประเมิน สามารถตรวจประเมิน สถานประกอบการ/
สถานท่ีสาธารณะ ผานระบบงาน หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กรมอนามัย, 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, องคการปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน  

2.3 ผูดูแลระบบงาน สำหรับบริหารจัดการระบบงานในสวนตางๆ ภายในระบบงาน 
ผลลัพธ    
มีระบบเว็บแอพพลิเคชันสำหรับรณรงคใหความรู ประเมินผลตามมาตรฐานความสะอาด

ปลอดภัยปองกัน COVID-19 เพ่ือรับใบรับรอง พรอมชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ี
สาธารณะ สามารถประเมินและปองกันปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอการแพรระบาด 
COVID-19 รวมท้ังเจาหนาท่ีสามารถติดตามและตรวจประเมินการขอใบรับรองของผูประกอบการ/ผูดูแล
สถานท่ีสาธารณะ ในการปฏิบัติตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยปองกัน COVID-19 

4. ประโยชนตอผูรับบริการ/ประชาชน  
สรางความมั่นใจใหแกผูรับบริการ โดยสถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ เขามาลงทะเบียน

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

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


