
 

4. Output ผลผลิต 

4.2 มีผลผลิตครบตามแผนการขับเคลื่อนและมาตรการที่กำหนดไว้ 

4.2.1 แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย 
(จำนวน) 

หน่วยนับ 
วันที่เริ่ม 
กิจกรรม 

วันที่ 
สิ้นสุด 

1 ทบทวนและวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
วิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
ผลการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานนวัตกรรมของ
หน่วยงานในรอบ 5 เดือนแรก เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการดำเนินงาน 

1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค. 65 

2 ทบทวนมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค. 65 

3 ทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการและ
การสร้างหรือพัฒนาผลงานนวัตกรรมของหน่วยงาน 1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค. 65 

4 ส่งผลงานนวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรม LIKE Talk Award 1 เรื่อง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค. 65 
5 สรุปผลการดำเนินงาน และการประเมินการดำเนินงาน

พร้อมสรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค. 65 

  



รายละเอียดการดำเนินการตามแผนดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ทบทวนและวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และผลการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานนวัตกรรมของหน่วยงานในรอบ 
5 เดือนแรก เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน 

การทบทวนและวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของกองแผนงาน ให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และผลการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานนวัตกรรมของหน่วยงานในรอบ 5 เดือน
แรก เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน 
โดยนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้ของกองแผนงาน แสดงให้เห็นว่ากองแผนงานเป็นแกนหลักใน
ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนยุทธศาตรกรมอนามัย, แผนปฏิบัติการกรมอนามัย เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินต่าง ๆ 
โดยมีกระบวนการทบทวนให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
ตลอดจนการแปลงยุทธศาสตร์และนโยบายที่สำคัญสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์ กรมอนามัย และแผนปฏิบัติการกรมอนามัยอย่างเป็นรูปธรรม  ด้านการบริหารยุทธศาสตร์
การงบประมาณ ได้มีการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสำคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนนโยบายทุก
ระดับและแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย เพ่ือจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมไปถึงการจัดทำกรอบ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พัฒนาระบบงบประมาณของกรมอนามัย ให้เป็นระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
วางแผนงบประมาณทั้งในมิติเชิงนโยบาย เชิงพื้นที่ และบทบาทภารกิจของหน่วยงาน โดยการดำเนินการของ
แต่ละหน่วยงานจะได้รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน มีกรอบการติดตามและประเมินผลกรมอนามัย 
(ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์) มรีะบบ eMENSCR เป็นระบบเดียวของประเทศที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดำเนินงาน (Single Report) ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ มีการพัฒนาระบบ 
DOC ในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมอนามัย นอกจากนี้ยังมีการสนั บสนุน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ  พร้อมทั้งมีฐานข้อมูลกลางด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
กรมอนามัย ตลอดจนพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและเป็นข้อมูลที่สำคัญให้แก่
หน่วยงานกรมอนามัย และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

  นอกจากข้อมูลและความรู้สำคัญที่จำเป็นต่อภารกิจของหน่วยงานที่ถ่ายทอดแก่บุคลากร
ภายในกรมอนามัย ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และยังไม่มีแนวทางการรักษาที่ชัดเจน กองแผนงานได้
นำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล  ความรู้และสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้มีการพัฒนานวัตกรรม “Thai Stop 
Covid"  เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด-19 
ของกรมอนามัย และจัดเก็บข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 
ตลอดจน สถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ และประชาชน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สำคัญและขับเคลื่อน
ภารกิจของกรมอนามัย ถือได้ว่าเป็นยกระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป  



  ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) กองแผนงาน เพ่ือการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในองค์กร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมที่ 2 ทบทวนมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 การทบทวนมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ไดย้ืนยันตามมาตรการแลประเด็นความรู้ดังกล่าว 

มาตรการ 

1. สร้างการมีส่วนร่วมและมิตรภาพการดำเนินงาน :  
- แต่งตั้งคณะทำงานองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2. สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่ประชาชน : 
- ดำเนินการโครงการ Thai Stop Covid Plus และขับเคลื่อนระบบสู่ประชานชน 
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระบบ Thai Stop Covid Plus 
- ให้ความรู้การใช้งานความเข้าใจการใช้งานระบบ Thai Stop Covid Plus 

ประเด็นความรู้ 
- การใช้งานระบบ Thai Stop Covid Plus โดยมีรูปแบบการทำงาน ดังนี้ 

1. ผู้ประกอบการ/ผู้ดูแลสถานที่สาธารณะ ดำเนินการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบงาน ,     
เพ่ิมรายการข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ และดำเนินการจัดทำแบบประเมิน 
รวมทั้งศึกษาแนวปฏิบัติอย่างละเอียด เพ่ือขอใบรับรองมาตรฐานสะอาดปลอดภัย
ป้องกันโควิด (e-Certificate) ในกรณีผ่านเกณฑจ์ะได้รับใบรับรองเป็นไฟล์สำหรับดาวน์
โหลดจากระบบงาน และส่งเข้าไปยังอีเมล 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการ ได้แก่ กรมอนามัย, สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ดำเนินการลงทะเบียนเข้าใช้งาน 
เพ่ือเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ผู้รายงานผล สามารถดูข้อมูลการประเมินผลของผู้ประกอบการ/ผู้ดูแลสถานที่สาธารณะ 
โดยสามารถส่งออกข้อมูลได้ในรูปแบบ Excel และเจ้าหน้าที่ตรวจประเมิน สามารถตรวจ
ประเมินผู้ประกอบการ/ผู้ดูแลสถานที่สาธารณะ ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบและสามารถ
มอบสติ๊กเกอร์ (Covid Free Setting Sticker) สำหรับยืนยันการรับรองตนเองของ
ผู้ประกอบการ/ผู้ดูแลสถานที่สาธารณะ 

3. ระบบรายงานผล (Dashboard) สำหรับสรุปผลข้อมูลการลงทะเบียนและประเมินผล
ของสถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ แผนที่ แผนภูมิ ตาราง 
เป็นต้น 

4. สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ดังนี้  
4.1 บริการสำหรับประชาชน/สถานประกอบการ โดยจัดทำเป็นคู่มือสำหรับเรียนรู้การใช้งาน 

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



4.2 บริการสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยจัดทำเป็นคู่มือสำหรับเรียนรู้การใช้งาน ของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ในรูปแบบ เอกสารคู่มือการใช้งาน 

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

 
 

- แหล่งรวมข้อมูลสำหรับข้อเสนอการยกระดับมาตรการกรณีเปิดสถานประกอบการในพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) โดย
ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษารายละเอียดแนวปฏิบัติของแต่ละประเภทสถานประกอบการ 
(Setting) ได้ 

 

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

  



กิจกรรมที่ 3 ทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการและการสร้างหรือพัฒนาผลงานนวัตกรรม
ของหน่วยงาน 

 ดำเนินการทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการและการสร้างหรือพัฒนาผลงาน
นวัตกรรมของหน่วยงาน โดยเป็นแผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) กองแผนงาน กรมอนามัย 

 

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) 

 
 

  



กิจกรรมที่ 4 ส่งผลงานนวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรม LIKE Talk Award 

 ดำเนินการส่งผลงานนวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรม LIKE Talk Award โดยดำเนินการส่งไฟล์นำเสนอ
และบทคัดย่อให้กับผู้จัดการประกวด LIKE Talk Award 

  
หนังสือแจ้งเวียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด LIKE Talk Award 



 
บทคัดย่อ LIKE Talk Award การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)  

เร่ือง ระบบมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด-19 (Thai Stop Covid Plus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

  

  

  



  

  

  
เอกสารนำเสนอ LIKE Talk Award การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)  

เร่ือง ระบบมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด-19 (Thai Stop Covid Plus) 
 



 
เกียรติบัตรการนำเสนอ LIKE Talk Award การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)  

เร่ือง ระบบมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด-19 (Thai Stop Covid Plus) 

 

 

 

  



กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน และการประเมินการดำเนินงานพร้อมสรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู ้

สรุปผลการดำเนินงาน 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  

สรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
โดยระบบมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด-19 (Thai Stop Covid Plus) เป็นการ

ย ก ร ะ ด ั บ ม า ต ร ฐ า น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร /ส ถ า น ท ี ่ ส า ธ า ร ณ ะ  ใ ห ้ ป ล อ ด ภั ย 
และมีความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัย สร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพประชาชน โดยมีกระบวนการจัดการ
ความรู้ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยน การรวบรวมและสร้าง การถ่ายทอดและแบ่งปัน การจัดเก็บ 
และการเผยแพร่ความรู้ เพ่ือให้สู่เจ้าหน้าที่ ประชาชน และสถานประกอบการใช้และต่อยอดความรู้ใน
การทำงานประจำให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้สามารถเปิด
กิจการต่อไปได้ โดยมีการให้ความรู้ และประเมินผลเพื่อติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการ /
ผู้ดูแลสถานที่สาธารณะ และประชาชนสามารถใช้ชีวิตในรูปแบบ New Normal ต่อไป 

 การดำเนินงานตามแผน   
ได้ดำเนินการต่าง ๆ ทำตามลำดับกิจกรรมที่ 1 – 5 ตามข้างต้นที่กล่าวมา   
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 
 

การดำเนินการตามมาตรการ  
1. สร้างการมีส่วนร่วมและมิตรภาพการดำเนินงาน :  

- แต่งตั้งคณะทำงานองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่ประชาชน :  
- ดำเนินการโครงการ Thai Stop Covid Plus และขับเคลื่อนระบบสู่ประชานชน 
  ดำเนินการสร้างนวัตกรรมที่สำคัญ คือ ระบบ Thai Stop Covid Plus สำหรับรณรงค์

ให้ความรู้ ประเมินผลตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกัน COVID-19 เพื่อรับใบรับรอง พร้อมชี้แจง
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ/ผู้ดูแลสถานที่สาธารณะ สามารถประเมินและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาด COVID-19 รวมทั้งเจ้าหน้าที่สามารถติดตามและตรวจประเมิน
การขอใบรับรองของผู้ประกอบการ/ผู้ดูแลสถานที่สาธารณะ ในการปฏิบัติตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย
ป้องกัน COVID-19 

 
การพัฒนาระบบมาตรฐานสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด-19 (Thai Stop Covid Plus)  มีระบบบริหารจัดการ ดังนี้ 
1. การเข้าใช้ระบบงาน 

1.1 ผู้ใช้งานทั่วไป (User) คือ ผู้ประกอบการ/ผู้ดูแลสถานที่สาธารณะ ดำเนินการดังนี้ 
1.1.1 ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบงาน เพื ่อขอใบรับรองมาตรฐานสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด (e-

Certificate) 
1.1.2 เพิ่มรายการสถานประกอบการ ได้แก่ ประเภทสถานประกอบการ , ชื่อสถานประกอบการ, ที่ตั้ง

สถานประกอบการ ปักพิกัดสถานประกอบการ เป็นต้น 
1.1.3 ทำแบบประเมินและศึกษาแนวปฏิบัติ โดยดำเนินการอ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติ และทำแบบ

ประเมิน เพื่อขอใบรับรองมาตรฐานสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด (e-Certificate) กรณีผ่าน
เกณฑ์ ระบบงานจะสร้างใบรับรองเป็นไฟล์สำหรับดาวน์โหลดจากระบบงาน และส่งเข้ าไปยัง
อีเมล 

1.2 ผู้ปฏิบัติงาน (Super User) คือ เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน ได้แก่ กรมอนามัย, สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ดำเนินการดังนี้ 
1.2.1 ลงทะเบียนเข้าใช้งาน เพ่ือเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
1.2.2 กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รายงานผล สามารถดูข้อมูลการประเมินผลของผู้ประกอบการ/ผู้ดูแลสถานที่

สาธารณะ และเจ้าหน้าที่ตรวจประเมิน โดยสามารถส่งออกข้อมูลได้ในรูปแบบ Excel 
1.2.3 กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจประเมิน ผู้ประกอบการ/ผู้ดูแลสถานที่สาธารณะ ในพื้นที่ความรับผิดชอบ

ของผู้ปฏิบัติงาน และสามารถสร้างสติ๊กเกอร์ (Covid Free Setting Sticker) เพื่อยืนยันการ
รับรองตนเองของผู้ประกอบการ/ผู้ดูแลสถานที่สาธารณะ 

2. ผลลัพธ์    
มีระบบเว็บแอพพลิเคชันสำหรับรณรงค์ให้ความรู ้ ประเมินผลตามมาตรฐานความสะอาด

ปลอดภัยป้องกัน COVID-19 เพื่อรับใบรับรอง พร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ/ผู้ดูแลสถานที่
สาธารณะ สามารถประเมินและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาด 
COVID-19 รวมทั้งเจ้าหน้าที่สามารถติดตามและตรวจประเมินการขอใบรับรองของผู้ประกอบการ/ผู้ดูแล
สถานที่สาธารณะ ในการปฏิบัติตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกัน COVID-19 

 
 
 
 



3. ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ/ประชาชน  
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ โดยสถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ เข้ามาลงทะเบียน

และประเมินตามมาตรการ จำนวน 432,630 แห่ง แบ่งออกเป็น ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 374,983 แห่ง  
และไม่เกณฑ์การประเมิน จำนวน 57,647 แห่ง ซึ่งมีการดำเนินการขับเคลื่อนทั้งประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 65) 

 
 



 

- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระบบ Thai Stop Covid Plus 
ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบ Thai Stop Covid Plus 

และการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมีการประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภายในสังกัด 
หน่วยงานภายนอก และมีการขยายผลไปยังผู้รับบริการ/ประชาชน/ในพื้นที่อ่ืน 
นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมาย หรือขยายผลไปยังหน่วยงานอ่ืนแล้ว 

  

 
 



  

  
 
- ให้ความรู้การใช้งานความเข้าใจการใช้งานระบบ Thai Stop Covid Plus 

ดำเนินการจัดประชุมถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจการทำงานของระบบ 
Thai Stop Covid Plus  ให้กับหน่วยงานภายในสังกัดกรมอนามัย ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ขับเคลื่อนภารกิจของกรมอนามัย  

    



 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด-19 (Thai Stop COVID Plus) 
โดยให้ความรู้แก่กองแผนงาน 

 

     

     



 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด-19 (Thai Stop COVID Plus) 
โดยให้ความรู้ในการบริหารจัดการแบบประเมินแก่หน่วยงานภายในสังกัดกรมอนามัย 

 

 

 

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


