ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด 1.5
ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประเด็น การดำเนินงานเพื่อควบคุมกิจกรรม/กิจการ ให้ดำเนินการตาม
มาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพื ่ อ จั ด ทำแนวทางและขั ้น ตอนการปฏิ บ ัต ิ ง านเกี ่ย วกั บ การทำงานยกระดั บ สถานประกอบกิ จ การ
ตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop
COVID Plus
2. ขอบเขต (Scope)
แสดงกระบวนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การยกระดับสถานประกอบกิจการ ตามมาตรการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus: TSC Plus และ COVID Free Sitting อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามเป้าหมาย
3. คำจำกัดความ (Definition) (ถ้ามี)
แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus หมายถึง ระบบปฏิบัติการที่ใช้เพื่อการสนับสนุน ควบคุม กำกับ
และประเมินมาตรการด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันการการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับสถานที่ สถานประกอบกิจการ และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี
ตลอดจนการสร้างความรอบรู้สำหรับประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐาน
ความปลอดภัย และเกิดความมั่นใจแก่ประชาชนในการเข้าใช้บริการ
แพลตฟอร์ม COVID Free Sitting หมายถึง ระบบปฏิบัติการที่ใช้เพื่อการสนับสนุน ควบคุม กำกับ
และประเมินมาตรการด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันการการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 สำหรับสถานที่ สถานประกอบกิจการ และกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่เปิดเมืองสีฟ้า
เช่น จัดกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการสร้างความรอบรู้สำหรับประชาชนในการป้องกัน
ตนเองจากโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐาน ความปลอดภัย และเกิดความมั่นใจแก่ประชาชนในการเข้าใช้
บริการ
เจ้าพนักงาน หมายถึง เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ได้แก่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
E-Certificate หมายถึง ใบประกาศรับรองตนเองสำหรับสถานประกอบกิจการที่ผ่านการประเมินตนเอง
ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 บนแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus และ Thai Stop COVID 2Plus
Sticker หมายถึง สติ๊กเกอร์ที่แสดงสัญลักษณ์การผ่านการสุ่มตรวจประเมินโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งสถาน
ประกอบกิจการจะได้รับเมื่อมีเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการ

ทั้งนี้ หากสถานประกอบกิจการถูกตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการ เจ้าหน้าที่สามารถ
ดำเนินการยกเลิก E-Certificate และ Sticker และแจ้งให้สถานประกอบกิจการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการ
4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
4.1 ศูนย์อนามัยที่ 8
➢ ประสานชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน ยกระดับสถานประกอบกิจการ
ตามมาตรการด้ า นอนามั ย สิ ่ ง แวดล้ อ มเพื ่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาด ของโรคโควิ ด -19
กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและท้องถิ่น
➢ สนับสนุน (พัฒนาสมรรถนะและสร้างความเข้มแข็ง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อให้สามารถ
ขั บ เคลื ่ อ นงานพั ฒ นาโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital ในระดั บ จั ง หวั ด ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
➢ สุ่มตรวจประเมินสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ
➢ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานในระดับเขต และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
4.2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
➢ ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการในพื้นที่ ปฏิบัติตามมาตรการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 และเข้าประเมินรับรองตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus
➢ จัดทีมตรวจประเมินสถานประกอบกิจการ และดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการใน
พื้นที่รับผิดชอบ
➢ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
ลำดับ

รายละเอียด

ผังกระบวนการ

1

จัดทำคำแนะนำและมาตรฐาน
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

2
จัดทำ SOP เพื่อสื่อสารความเข้าใจ

3

4

สถานประกอบกิจการลงทะเบียนในแพลตฟอร์ม
Thai Stop COVID Plus (TSC Plus) และ COVID Free Sitting

5

สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามมาตรการและประเมิน
ตนเอง ในแพลตฟอร์ม TSC Plus และ CFS

6

7

ปรับปรุงมาตรการและ
ประเมินตนเอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

จัดทำคำแนะนำและ
มาตรการสำคัญเพื่อเป็น
แนวปฏิบัติให้กับสถาน
ประกอบกิจการ

ต.ค. 64 – ศูนย์อนามัย
มิ.ย. 65
ที่ 8 อ้างอิง
(ไตรมาส 1-3)
จาก
ส่วนกลาง

- แนวปฏิบัติ
ด้านสาธารณสุข
ฯ
-แบบประเมิน
ตนเองตาม
มาตรการ

จัดทำ SOP เพื่อสื่อสาร
ความเข้าใจให้กบั ผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในการดำเนินงาน

ต.ค. 64 – ศูนย์อนามัย - SOP
มิ.ย. 65
ที่ 8 อ้างอิง กระบวนการ
(ไตรมาส 1-3)
จาก
ดำเนินงาน
ส่วนกลาง

จัดประชุมชี้แจง ตรวจเยี่ยม ต.ค. 64 – ศูนย์อนามัยที่ - แนวปฏิบัติดา้ น
หรือการจัดกิจกรรมรณรงค์
มิ.ย. 65
8 อปท./ สาธารณสุขฯ
เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตาม (ไตรมาส 1-3)
สสจ.
มาตรการป้องกันโรคโควิด19 ให้กับสถานปะกอบ
กิจการ

ส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคโควิด-19 ให้กับสถานปะกอบกิจการ

ไม่ผ่าน

ระยะเวลา

สถานประกอบกิจการทำ
ความเข้าใจและลงทะเบียน
ในแพลตฟอร์ม TSC Plus

ต.ค. 64 –
30 ก.ย.65

สถาน
- แพลตฟอร์ม
ประกอบการ/ Thai Stop
กิจการ COVID Plus

สถานประกอบกิจการ
ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19

ต.ค. 64 –
30 ก.ย.65

สถาน
- แบบประเมิน
ประกอบการ/ รับรองตนเองของ
กิจการ สถานประกอบ
กิจการ

สถานประกอบกิจการ
ปฏิบัติตามมาตรการ และ
ประเมินตนเองผ่าน
แพลตฟอร์ม TSC Plus

ต.ค. 64 –
30 ก.ย.65

สถาน
- แบบประเมิน
ประกอบการ/ รับรองตนเองของ
กิจการ สถานประกอบ
กิจการ

มีข้อมูลการสุ่มประเมิน
มาตรฐานสถานประกอบ
กิจการในแพลตฟอร์ม TSC
Plus

ต.ค. 64 –
30 ก.ย.65

เจ้าพนักงาน - แบบประเมิน
ระดับจังหวัด/ การปฏิบัติตาม
อปท./ ศอ.8 มาตรการสถาน
ประกอบกิจการ
สำหรับเจ้าหน้าที่

ผ่าน
ได้รับ E-Certificate
การประเมินตนเอง TSC Plus
และ CFS

เจ้าพนักงานระดับพื้นที่สุ่มประเมินมาตรการสถานประกอบ
กิจการ ในแพลตฟอร์ม TSC Plus

ลำดับ

รายละเอียด

ผังกระบวนการ

8
ไม่ผ่าน

ผ่าน

ระยะเวลา

ตรวจสอบผ่าน QR Code
ในE-Certificated และ Sticker

ต.ค. 64 –
30 ก.ย.65

สถาน
-แบบประเมินการ
ประกอบการ/ ปฏิบัติตาม
กิจการ มาตรการสถาน
ประกอบกิจการ
สำหรับเจ้าหน้าที่

มีข้อร้องเรียน และ
ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติ
ตามมาตรการของสถาน
ประกอบกิจการใน
แพลตฟอร์ม TSC Plus
และ COVID Free Setting

ต.ค. 64 –
30 ก.ย.65

ประชาชน/
ผู้ใช้บริการ/
นักท่องเที่ยว
ในสถาน
ประกอบ
กิจการ

มีข้อมูลผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีมีข้อ
ร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
ต่อสถานประกอบกิจการ

ต.ค. 64 –
30 ก.ย.65

เจ้าพนักงาน -แบบประเมินการ
ระดับจังหวัด/ ปฏิบัติตาม
อปท.
มาตรการสถาน
ประกอบกิจการ
สำหรับเจ้าหน้าที่

ข้อมูลรายงานผลการ
ดำเนินงานเพื่อเสนอต่อ
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทราบ

ก.ย. 65

เจ้าพนักงาน - รายงานผลการ
ระดับจังหวัด/ ดำเนินงาน
อปท./
ส่วนกลาง

แสดง Sticker
ในที่ที่มองเห็น

9
ประชาชนตรวจสอบมาตรการในสถานประกอบกิจการที่ใช้
บริการ พร้อมร้องเรียน หรือให้ข้อเสนอแนะ

ข้อร้องเรียนแสดงในแพลตฟอร์ม
TSC Plus & CFS
10
เจ้าพนักงานตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน และ
ข้อเสนอแนะในแพลตฟอร์ม
TSC Plus และ CFS

ไม่ผ่าน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

สถานประกอบกิจการ
ผ่านเกณฑ์ ได้รับ Sticker

สถานประกอบกิจการได้รับ
Sticker

ปรับปรุงมาตรการตาม
ข้อเสนอแนะจาก
เจ้าพนักงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผ่าน

ยกเลิก E-Certificated
และ Sticker
แจ้งสถานประกอบกิจการ
ปรับปรุงการปฏิบัติตาม
มาตรการ

สถานประกอบกิจการ
ให้บริการได้ปกติ

11
สรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน

