
4. Output ผลผลิต 

4.1 รายงานผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนนิงานพร้อมสรุปบทเรียนการเปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

4.1.1 ผลการดำเนินงาน และการประเมินการดำเนินงาน  
โดยระบบมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด-19 (Thai Stop Covid Plus) ซึ่งเป็น

นวัตกรรมที่สำคัญและขับเคลื่อนภารกิจของกรมอนามัย เป็นการยกระดับคุณภาพการดำเนินงานด้วย
การจัดการความรู้ โดยกองแผนงานได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในเวที LIKE Talk Award มีการพัฒนา
ปรับปรุงให้เกิดสิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินพันธกิจและการบรรลุเป้าหมายของกรม
อนามัย โดยผู้บริหารและหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนการดำเนินการ และผลัดดันให้ระบบ 
Thai Stop Covid Plus เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล ความรู้ และสารสนเทศต่าง ๆ สร้าง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่เจ้าหน้าที่ ประชาชน และ
สถานประกอบการ และส่วนบริหารจัดการแบบประเมินสำหรับแต่ละหน่วยงานดำเนินการจัดทำ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 นอกจากนี้มีการพัฒนาการตรวจสอบบุคคลเพ่ือเข้ากิจการหรือ
กิจกรรมในสถานการ Covid – 19  (Verify Of Entry : VOE) ในการคัดกรองประชาชน/พนักงาน 
ก่อนเข้าสถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ มีการคัดกรองแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามาตรการของ
แต่ละพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มความเสี่ยงระดับปานกลาง กลุ่มความเสี่ยงระดับสูง และกลุ่มความเสี่ยง
ระดับสูงมาก โดยดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)   

1. ทบทวนและวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และผลการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานนวัตกรรมของหน่วยงานใน
รอบ 5 เดือนแรก เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน 

2. ทบทวนมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. ทบทวนแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานวิชาการและการสร้างหรือพัฒนาผลงาน
นวัตกรรมของหน่วยงาน 

4. ส่งผลงานนวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรม LIKE Talk Award 
5. สรุปผลการดำเนินงาน และการประเมินการดำเนินงานพร้อมสรุปบทเรียนการเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ 
มีระบบเว็บแอพพลิเคชันสำหรับรณรงค์ให้ความรู้ ประเมินผลตามมาตรฐานความสะอาด

ปลอดภัยป้องกัน COVID-19 เพื่อรับใบรับรอง พร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ/ผู้ดูแล
สถานที่สาธารณะ สามารถประเมินและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการ
แพร่ระบาด COVID-19 รวมทั้งเจ้าหน้าที่สามารถติดตามและตรวจประเมินการขอใบรับรองของ
ผู้ประกอบการ/ผู้ดูแลสถานที่สาธารณะ ในการปฏิบัติตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกัน 
COVID-19 โดยสถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ เข้ามาลงทะเบียนและประเมินตามมาตรการ 
จำนวน 432 ,630 แห ่ ง  แบ ่ งออกเป ็ น ผ ่ านเกณฑ ์ การประเม ิ น จำนวน  374 ,983  แห่ ง  
และไม่เกณฑ์การประเมิน จำนวน 57,647 แห่ง ซึ่งมีการดำเนินการขับเคลื่อนทั้งประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 
30 ก.ค. 65) 



 
 
 
 
 



  ผลการดำเนินงานจัดการความรู้ เพ่ือการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. จัดประชุมถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจการทำงานของระบบ Thai Stop Covid Plus  ให้กับ
หน่วยงานภายในสังกัดกรมอนามัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้หน่วยงาน
สามารถนำความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และการขับเคลื่อนภารกิจของกรมอนามัย  

 

    

    

    



 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด-19 (Thai Stop COVID Plus) 
โดยถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่กองแผนงาน 

 

     

 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด-19 (Thai Stop COVID Plus) 
โดยให้ความรู้ในการบริหารจัดการแบบประเมินแก่หน่วยงานภายในสังกัดกรมอนามัย 

 

 

 

 



 

 

 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด-19 (Thai Stop COVID Plus)  
โดยให้ความรู้การใช้งานแก่หน่วยงานภายในสังกัดกรมอนามัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. การเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 

ดำเนินการเผยแพร่นวัตกรรม ระบบ Thai Stop Covid Plus ให้กับประชาชน , 

ประกอบการ/กิจการ บุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายภาครัฐ  และการถ่ายทอด
บทเรียนจากการพัฒนาผลงานในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีการประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภายใน
สังกัด หน่วยงานภายนอก และมีการขยายผลไปยังผู ้ร ับบริการ/ประชาชน/ในพื้นที่อ่ืน 
นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมาย หรือขยายผลไปยังหน่วยงานอื่น 

 

  
 

 

 

 
 
 

 
 



 

    
 

    
 
3. จัดทำประเด็นความรู้ที่จะให้แก่เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้ประกอบการ ให้สามารถนำ

องค์ความรู้ไปใช้งานต่อไป 
- การใช้งานระบบ Thai Stop Covid Plus โดยมีรูปแบบการทำงาน ดังนี้ 

1. ผู้ประกอบการ/ผู้ดูแลสถานที่สาธารณะ ดำเนินการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบงาน ,     
เพ่ิมรายการข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ และดำเนินการจัดทำแบบ
ประเมิน รวมทั้งศึกษาแนวปฏิบัติอย่างละเอียด เพ่ือขอใบรับรองมาตรฐาน
สะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด (e-Certificate) ในกรณีผ่านเกณฑ์จะได้รับ
ใบรับรองเป็นไฟล์สำหรับดาวน์โหลดจากระบบงาน และส่งเข้าไปยังอีเมล 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการ ได้แก่ กรมอนามัย, สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ดำเนินการลงทะเบียนเข้าใช้
งาน เพ่ือเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ผู้รายงานผล สามารถดูข้อมูลการประเมินผลของผู้ประกอบการ/ผู้ดูแล
สถานที่สาธารณะ โดยสามารถส่งออกข้อมูลได้ในรูปแบบ Excel และเจ้าหน้าที่
ตรวจประเมิน สามารถตรวจประเมินผู้ประกอบการ/ผู้ดูแลสถานที่สาธารณะ ใน
พ้ืนที่ความรับผิดชอบและสามารถมอบสติ๊กเกอร์ (Covid Free Setting Sticker) 
สำหรับยืนยันการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ/ผู้ดูแลสถานที่สาธารณะ 

3. ระบบรายงานผล (Dashboard) สำหรับสรุปผลข้อมูลการลงทะเบียนและ
ประเมินผลของสถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 
แผนที่ แผนภูมิ ตาราง เป็นต้น 

 

 



4. สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ดังนี้  
4.1 บริการสำหรับประชาชน/สถานประกอบการ โดยจัดทำเป็นคู่มือสำหรับเรียนรู้การ

ใช้งาน ของผู้ประกอบการและประชาชน ในรูปแบบ คลิปวีดีโอการใช้งาน 
และเอกสารคู่มือการใช้งาน  
URL :  https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/more_news.php?cid=46 

4.2 บริการสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยจัดทำเป็นคู่มือสำหรับเรียนรู้การใช้งาน ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในรูปแบบ เอกสารคู่มือการใช้งาน 
URL : https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/more_news.php?cid=47 

 
  

- แหล่งรวมข้อมูลสำหรับข้อเสนอการยกระดับมาตรการกรณีเปิดสถานประกอบการใน
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free 
Setting) โดยประชาชนสามารถเข้ามาศึกษารายละเอียดแนวปฏิบัติของแต่ละประเภท
สถานประกอบการ (Setting) ได้ 

 

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



4.1.2 สรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
กรมอนามัยในฐานะที่เป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาล ระบบส่งเสริมสุขภาพและ

ระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้มีการวิเคราะห์
และรวบรวมข้อมูลด้านมาตรฐานสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบงานในรูปแบบเว็บแอพ
พลิเคชัน ซึ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนและการพัฒนาระบบสุขอนามัยสถานประกอบการ และ
ประชาชนปลอดภัยรองรับคุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัยและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บ
ข้อมูลการประเมินตนเอง เพื ่อยกระดับการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด -19 ของกรมอนามัย ในสถาน
ประกอบการ สถานที่สาธารณะ ประชาชน ตลอดจนสามารถนำข้อมูลมาบริหารจัดการสร้างความรอบรู้และ
สร้างความม่ันใจให้แก่ประชาชน 

ระบบ Thai Stop Covid Plus เป็นนวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน เป็น
การยกคุณภาพด้วยการจัดการความรู้ โดยมีการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ
ดำเนินพันธกิจและการบรรลุเป้าหมายของกรมอนามัย โดยผู้บริหารและหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้การ
สนับสนุนการดำเนินการ และผลัดดันให้ระบบ Thai Stop Covid Plus เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการขอ้มูล 
ความรู ้ และสารสนเทศต่าง ๆ เพื ่อสร้างมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid และเป็นการ
ขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่เจ้าหน้าที่ ประชาชน และสถานประกอบการ 

โดยกระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยน การรวบรวมและสร้าง การ
ถ่ายทอดและแบ่งปัน การจัดเก็บ และการเผยแพร่ความรู ้ เพื ่อให้ สู ่เจ ้าหน้าที ่ ประชาชน และสถาน
ประกอบการใช้และต่อยอดความรู้ในการทำงานประจำให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายของ
แต่ละกลุ่ม เพื่อให้สามารถเปิดกิจการต่อไปได้ โดยมีการให้ความรู้ และประเมินผลเพื่อติดตามการดำเนินงาน
ของผู้ประกอบการ/ผู้ดูแลสถานที่สาธารณะ และประชาชนสามารถใช้ชีวิตในรูปแบบ New Normal ต่อไป 

ปัจจัยความสำเร็จใจการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ องค์กรจะต้องมีความร่วมมือร่วมใจ 
และสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กร เรียนรู้ แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน สร้างเป็นวัฒนธรรม เพื่อให้
เกิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เรียนรู้ความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และช่วยกันแก้ไขหรือปรับปรุงความ
ผิดพลาดนั้นให้สามาถดำเนินการได้อย่างถูกต้องต่อไป 

 


