
แนวทางตรวจราชการและนิเทศงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2565

ประเด็น 4 Functional based : สุขภาพดีวิถีใหม



เปาหมาย มาตรการท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธท่ีตองการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบที่ 1

มีรายงานผลการ

ประชาสัมพันธและ

ขับเคลื่อนกาวทาใจ

1.ดําเนินการประชาสัมพันธและขับเคลื่อนการ

ลงทะเบียนกาวทาใจ ผานระบบ 

https://activefam.anamai.moph.go.th/ หรือ

https://www.kaotajai.com/login 

เลือก ลงทะเบียนผาน LINE กาวทาใจ โดยคนหา 

@thnvr หรือ สแกน QR Code

2.ติดตามจํานวนประชากรที่เขารวมกิจกรรมกาว 

ทาใจ 328,502 บัญชี

1.แผนการประชาสัมพันธ

และขับเคลื่อนการ

ลงทะเบียนกาวทาใจ

2. ติดตามผลการ

ดําเนินงาน จํานวน

ประชากรที่เขารวมกิจกรรม

กาวทาใจ  328,502 บัญชี

จํานวนประชากรที่เขารวมกิจกรรม

กาวทาใจ 328,502 บัญชี

เชียงใหม 99,751 บัญชี

ลําพูน 22,473 บัญชี

ลําปาง 40,751 บัญชี

แพร 24,449 บัญชี

นาน 26,650 บัญชี

พะเยา 26,126 บัญชี

เชียงราย 72,395 บัญชี

แมฮองสอน 15,907 บัญชี

ประเด็นที่ 4 : สุขภาพดีวิถีใหม Living with Covid-19
ตัวชี้วัด :  จํานวนประชากรท่ีเขารวมกิจกรรมกาวทาใจ 443,922 คน

https://activefam/


เปาหมาย มาตรการท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธท่ีตองการ

ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุงเนน รอบท่ี 2

มีรายงานผลการ

ประชาสัมพันธและขับเคลื่อน

กาวทาใจ

1.ดําเนินการประชาสัมพันธและขับเคลื่อนการ

ลงทะเบียนกาวทาใจ ผานระบบ 

https://activefam.anamai.moph.go.th/ หรือ

https://www.kaotajai.com/login 

เลือก ลงทะเบียนผาน LINE กาวทาใจ โดยคนหา 

@thnvr หรือ สแกน QR Code

2.ติดตามจํานวนประชากรที่เขารวมกิจกรรมกาว

ทาใจ 443,922 บัญชี

1.แผนการประชาสัมพันธ

และขับเคลื่อนการ

ลงทะเบียนกาวทาใจ

2. ติดตามผลการ

ดําเนินงาน จํานวน

ประชากรที่เขารวมกิจกรรม

กาวทาใจ  443,922 บัญชี

จํานวนประชากรที่เขารวมกิจกรรม

กาวทาใจ 443,922 บัญชี

เชียงใหม 134,798 บัญชี

ลําพูน 30,369 บัญชี

ลําปาง 55,069 บัญชี

แพร 33,039 บัญชี

นาน 36,014 บัญชี

พะเยา 35,306 บัญชี

เชียงราย 97,831 บัญชี

แมฮองสอน 21,496 บัญชี

ประเด็นที่ 4 : สุขภาพดีวิถีใหม Living with Covid-19
ตัวชี้วัด :  จํานวนประชากรท่ีเขารวมกิจกรรมกาวทาใจ 443,922 คน

https://activefam/


เปาหมาย มาตรการท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธท่ีตองการ

ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุงเนน รอบท่ี 1

มีการสมัคร register 

ผาน Application 

1.ดําเนินการประชาสัมพันธและขับเคลื่อนการลงทะเบียน

register ผาน Application 

-Applicationกาวทาใจ 

-Application BSE 

-Application H4U Plus 

-Google form สาวไทยแกมแดง

-Application ดูแลจิตใจ Mental Health Check in

2.ติดตามจํานวนประชากรที่เขารวม register ผาน 

Application 887,845 บัญชี

1.แผนการประชาสัมพันธ

และขับเคลื่อนการregister 

ผาน Application 

2. ติดตามผลการ

ดําเนินงาน จํานวน

ประชากรที่เขารวมregister 

ผาน Application 

887,845 บัญชี

จํานวนประชากรที่เขารวมregister 

ผาน Application 887,845 บัญชี

จังหวัดเชียงราย 195,662 บัญชี

จังหวัดเชียงใหม 269,596 บัญชี

จังหวัดนาน 72,028 บัญชี

จังหวัดพะเยา 70,612 บัญชี

จังหวัดแพร 66,078 บัญชี

จังหวัดแมฮองสอน 42,992 บัญชี

จังหวัดลําปาง 110,137 บัญชี

จังหวัดลําพูน 60,739 บัญชี

ประเด็นที่ 4 : สุขภาพดีวิถีใหม Living with Covid-19
ตัวชี้วัด :  จํานวนคนมีความรอบรูสุขภาพ 887,845 คน



เปาหมาย มาตรการท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธท่ีตองการ

ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุงเนน รอบท่ี 2

มีการสมัคร register 

ผาน Application 

1.ดําเนินการประชาสัมพันธและขับเคลื่อนการลงทะเบียน

register ผาน Application 

-Applicationกาวทาใจ 

-Application BSE 

-Application H4U Plus 

-Google form สาวไทยแกมแดง

-Application ดูแลจิตใจ Mental Health Check in

2.ติดตามจํานวนประชากรที่เขารวม register ผาน 

Application 887,845 บัญชี

1.แผนการประชาสัมพันธ

และขับเคลื่อนการregister 

ผาน Application 

2. ติดตามผลการดําเนินงาน 

จํานวนประชากรที่เขารวม

register ผาน Application 

887,845 บัญชี

จํานวนประชากรที่เขารวมregister ผาน 

Application 887,845 บัญชี

จังหวัดเชียงราย 195,662 บัญชี

จังหวัดเชียงใหม 269,596 บัญชี

จังหวัดนาน 72,028 บัญชี

จังหวัดพะเยา 70,612 บัญชี

จังหวัดแพร 66,078 บัญชี

จังหวัดแมฮองสอน 42,992 บัญชี

จังหวัดลําปาง 110,137 บัญชี

จังหวัดลําพูน 60,739 บัญชี

ประเด็นที่ 4 : สุขภาพดีวิถีใหม Living with Covid-19

ตัวชี้วัด :  จํานวนคนมีความรอบรูสุขภาพ 887,845 คน



ลําดับที่ จังหวัด
เปาหมายกาวทาใจ

ป 2565 (คน)

ไตรมาส 2

(กาวทาใจ) คน

ไตรมาส 3

(กาวทาใจ) คน

ไตรมาส 4

(กาวทาใจ) คน

เปาหมายจํานวนคน

มีความรอบรูสุขภาพ(คน)

1 เชียงใหม 134,798 99,751 107,838 134,798 269,596

2 ลําพูน 30,369 22,473 24,295 30,369 60,739

3 ลําปาง 55,069 40,751 44,055 55,069 110,137

4 แพร 33,039 24,449 26,431 33,039 66,078

5 นาน 36,014 26,650 28,811 36,014 72,028

6 พะเยา 35,306 26,126 28,245 35,306 70,612

7 เชียงราย 97,831 72,395 78,265 97,831 195,662

8 แมฮองสอน 21,496 15,907 17,197 21,496 42,992

รวม 443,922 328,502 35,5137 443,922 887,844

เปาหมายกาวทาใจ (ความรอบรูสุขภาพ)



เปาหมาย มาตรการท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธท่ีตองการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบที่ 1 และ รอบที่ 2

มีรายงานผลการสุมสํารวจ

พฤติกรรมปองกันโรคที่พึง

ประสงคของประชาชน    

ผานเครื่องมือ Anamai

poll

1. ดําเนินการส่ือสาร สรางการรับรูของ

ประชาชนในปฏิบัติตัวอยางเครงครัด            

ตามมาตรการ UP-DMHTA

2. สสจ. สสอ. รพ.สต. สุมประเมินการ            

เฝาระวังพฤติกรรม UP-DMHTA ผาน

เครื่องมือ Anamai poll

1. มีแผนขับเคลื่อนเพื่อสรางความรอบ

รูใหประชาชนของหนวยงาน

2. มีคําสัง่คณะทํางานขับเคลื่อน 

Anamai Poll  

3. ตรวจสอบขอมูลพฤติกรรม

ประชาชนจาก Anamai Poll 

ผาน Dashboard 

https://sites.google.com/view/hi

a-surveillance/anamai-poll-covid

รอบทื่ 1

ประชาชนมีพฤติกรรมปองกันโรค     

ที่พึงประสงค รอยละ 80

(กลุมตัวอยางไมนอยกวา 100 คน   

/การสํารวจ 1 คร้ัง/ จังหวัด)

รอบทื่ 2

ประชาชนมีพฤติกรรมปองกันโรค

ที่พึงประสงค รอยละ 80

(กลุมตัวอยางไมนอยกวา 100 คน   

/การสํารวจ 1 คร้ัง/ จังหวัด)

ประเด็นที่ 4 : สุขภาพดีวิถีใหม Living with Covid-19
ตัวชี้วัด :ประชาชนมีพฤติกรรมปองกันโรคท่ีพึงประสงค รอยละ 80

https://sites.google.com/view/hia-surveillance/anamai-poll-covid


เปาหมาย มาตรการท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธท่ีตองการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบที่ 1 และรอบที่ 2 

มีรายงานผลการประเมินตนเอง

ของสถานประกอบการผานระบบ 

Thai Stop COVID Plus และ         

ตามมาตรการ COVID Free 

Setting (CFS) 
1) ตลาด

2) รานอาหาร

3) สถานศึกษา

4) สถานพัฒนาเดก็ปฐมวัย   

5) โรงงาน

6) โรงแรม

7) รานเสริมสวย แตงผมหรือตดัผม  

8) หางสรรพสินคา ศูนยการคา 

คอมมิวนติีม้อลล

9) ฟตเนส เซ็นเตอร

หนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีดําเนินการ

1. สงเสริมใหสถานประกอบการประเมนิตนเองผาน

ระบบ Thai Stop COVID Plus

2. ในพืน้ที่เปดประเทศ ยกระดับการประเมินตนเอง

ของสถานประกอบการตามมาตรการ COVID Free 

Setting (CFS)

3. สุมประเมิน กํากับ ติดตาม มาตรการ Thai Stop 

COVID Plus และ CFS สถานประกอบการ

รอยละ 10–30

4. เฝาระวังและกํากับระบบการจัดการสุขาภิบาล

อาหารนํ้า สิ่งปฏิกูล และมูลฝอยติดเช้ือ

1.มีคณะกรรมการระดับจังหวัด ในการ

สื่อสารประชาสัมพันธ กํากับ ติดตามการ

ปฏิบัติตามมาตรการ Thai Stop COVID 

Plus และ CFS

2.มีรายช่ือ(Name List) สถานประกอบการ 

ครอบคลุมทกุกิจการที่กําหนด

3. มีแผนการสุมประเมิน กํากับ ตรวจสอบ 

และเฝาระวัง สถานประกอบการ

4. มีสรุปขอมูลสถานการณผลการประเมนิ

ตนเองของสถานประกอบการและผลการสุม

ประเมินกํากับตรวจสอบฯ

รอบท่ี 1

สถานประกอบการประเมินตนเอง

และผานตามมาตรการ รอยละ 50

(จากเปาหมาย)

รอบท่ี 2

สถานประกอบการประเมินตนเอง

และผานตามมาตรการ รอยละ 90

(จากเปาหมาย)

ประเด็นที่ 4 : สุขภาพดีวิถีใหม Living with Covid-19
ตัวชี้วัด : สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ Thai Stop COVID Plus และ CFS รอยละ 90



เปาหมาย มาตรการท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธท่ีตองการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบที่ 1

สถานประกอบการดานสขุาภิบาล

อาหารผาน TSC plus และ CFS

1. Street food จังหวัดละ 1 แหง 

2. ตลาดนัด จังหวัดละ 5 แหง

3. รานอาหาร  จังหวัดละ 5 แหง 

1. จังหวัดคัดเลือกพื้นที่/กลุมเปาหมาย

2. ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานใหกับพื้นที่

- พัฒนาศักยภาพ/สรางความรอบรูให

ผูประกอบการ/ อปท./ จนท.สธ.

3. พัฒนาระบบกลไกการขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน

- สงเสริมการสรางเครือขายผูประกอบการ/

ชมรมตลาด รานอาหาร 

1. มีรายช่ือกลุมเปาหมาย

2. มีแผนการดําเนินงาน

3. ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลงั  

4. สถานประกอบการประเมินตนเอง

ตามมาตรฐาน (Street food, ตลาด

นัด, รานอาหาร) และ TSC plus 

และ CFS

1.ไดพื้นที่เปาหมายทั้ง 8 จังหวัด

2.สรปุผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 

และ TSC plus และ CFS ของสถาน

ประกอบการ

3. มีการจัดต้ังกลุม /ชมรมผูประกอบการ 

อยางนอยจังหวัดละ 1 กลุม/ชมรม

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบที่ 2 

สถานประกอบการผานเกณฑตาม

มาตรฐานที่กําหนด 

1. Street food จังหวัดละ 1 แหง 

2. ตลาดนัด จังหวัดละ 5 แหง

3. รานอาหาร  จังหวัดละ 5 แหง 

1. สนับสนุนองคความรู ใหคําแนะนําเพื่อพัฒนาและ

ยกระดับสถานประกอบการที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน

2. ติดตาม ตรวจแนะนํา เยี่ยมเสริมพลัง

1. มีแผนการดําเนินงาน

2. สถานประกอบการประเมินตนเอง 

TSC plus และ CFS

3. การประเมินตามเกณฑมาตรฐาน

โดยเจาหนาที่

สถานประกอบการเปาหมาย ผานเกณฑ

ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

1. Street food รวม 8 แหง 

2. ตลาดนัด รวม 40 แหง

3. รานอาหาร  รวม 40  แหง 

ประเด็นที่ 4 : สุขภาพดีวิถีใหม Living with Covid-19
ตัวชี้วัด : ยกระดับมาตรฐานการจัดการดานสุขาภิบาลอาหารในสถานการณการระบาด COVID-19 (ตัวชี้วัดผูตรวจฯ)
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